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INSCRIÇÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DE ARTES CÊNICAS
BANNER 2005.PDF; BANNER 2006.PDF; documentos pessoais.pdf;
JORNALPDF; proposta teatro - artes cêòicas.pdf

Olá, segue em anexo a documentação necessária referente ao credenciamento.



1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPOSTA

Título: Produções Artísticas e Culturais de Arte Cênicas

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina:
'■ ( X ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais de
Artes Cênicas (Teatro) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada
produção. Valor total da ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) — O responsável
vencedor da proposta deverá apresentar uma produção teatral para o público
infantil abrangendo temática social, de inteiração participativa, contemplando o
maior público possível com ampla divulgação do trabalho. Uma produção teatral
para público adolescente/adulto abrangendo temática sócio-educacional
contemplando ampla divulgação e acesso. Data prevista para execução
dezembro de 2020. Com duração mínima de 50 (cinqüenta) minutos cada
produção. (Destinado exclusivamente à pessoa física).

!'■ ( ) ^ (i"*^) credenciamento para 6 (seis) produções artísticas e culturais(shows) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção.
Valor total da ação: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) - O responsável
vencedor da proposta deverá apresentar seis produções culturais (shows) para o
públicos diversos em ambientes públicos, de inteiração participativa de ampla

® realização conforme datas previstas: Dezembro de 2020(13/03/2020), abril de 2021 (02/04/2021) e maio de2021 (01/05/2021, 21, 22 e 23/05/2021. Com duração mínima de 4 (quatro) horas
cada produção. '

III- ( ) 1 (um) credenciamento para 1 (uma) produção artística e cultural musical
popular no valor unitário de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois

®  centavos) para a produção. Valor total da ação: R$6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) -
O responsável vencedor da proposta deverá apresentar a produção cultural
mitóical, para o publico diverso envolvendo artistas populares municipais que
participam da manifestação musical oportunizando aos mesmos espaço para
participação, apresentação e divulgação da cultura popular de nosso Município
Ampla inteiraçao participativa popular, com divulgação de mídias e com a

Dezembro de 2020. Com tempo mínimo de duração de 3(tres) horas. (Destinado exclusivamente para pessoa física).

1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e cuiturais
6.000,00 (seis mii reais) para cadaprodução. Valor total da açao; R$ 12.000,00 (doze mii reais) - O responsável

'  P^Pusta deverá apresentar duas produções cuiturais musicais de
ó  Município (Duplas Sertanejas), contemplandoo maior publico possível com ampla divulgação do trabalho. Data prevista para

n® <=°'P '•«'"Pis mXs( andas ou Individual) contemplando ampla divulgação e acesso por de mídias
rdumrão°d? .rr-®'f dezembro de 2020. Com tZpl Zlm!
físIcaT exclusivamente para pessoa

oãúrh»Lli"!r* <=''f''®"<='fmento para 7 (Sete) oficinas de danças tradicionais
T'*®"® ''® "OOO.OO (quatro mil reais) para cada

risooncáú»^® 28.000,00 (vinte e oito mii reais) - O
segKs ibrcos! ®®*® °"®'"®® °®
0"cma 1 - Elenco Pré-Mirim, faixa etária de 04 a 08 anos de idade, contemplando



no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de
duração;
Oficina 2 - Elenco Mirim A, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de
duração;
Oficina 3 — Elenco Mirim B, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de
duração;
Oficina 4 — Elenco Juvenil, faixa etária de 14 a 17 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de
duração;
Oficina 6 — Elenco Adulto, faixa etária de 18 a 30 anos de idade, contemplando no
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 6 - Elenco Veterano, faixa etária de 30 anos de idade acima,
contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com
20h de duração;
Oficina 7 - Dança de Salão e Chula, para crianças, adolescentes, adultos e
terceira idade com idade mínima de 08 anos de idade, contemplando no mínimo
20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Data prevista para execução dezembro de 2020.

VI- ( ) 1 (um) credenciamento para 4 (Quatro) oficinas de danças folclóricas
alemas no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada produção.
Valor total da ação: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) - O responsável vencedor
da proposta deverá executar sete oficinas com os seguintes públicos-
Oficma 1 - Elenco Infantil, faixa etária entre 06 a 12 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de
duraçao;
Oficina 2 - Elenco Juvenil, faixa etária entre 13 a 16 anos de idade

20h d^duracL"" Participantes com devida inscrição registrada, com
Oficina 3 - Elenco Adulto, faixa etária entre 17 a 50 anos de idade, contemplando

dura'çâo-"'° participantes com devida inscrição registrada, com 20h de
1 - Elenco da Terceira Idade, faixa etária de 50 anos de idade acima,

2Õh d^diraçâo"" participantes com devida inscrição registrada, com
Data prevista para execução dezembro de 2020.

~ í l/. credenciamento para 2 (duas) produções musicais de
""iífr ® para cada produção^2.000,00 (doze mii reais) - O responsávei vencedor da

proposte devera executar dois videoclipes com músicas de autoria própria para
ampla divulgação e conhecimento do trabalho de uma dupla sertaneja sendo
executados um no mes de Dezembro de 2020 e um no mês de Janeiro de 2021
com tempo mínimo de produção de 5min. (cinco minutos).

Assinale uma das seguintes áreas a qual se destina a proposta:
( X ) Artes Cênicas
(  ) Artes Visuais
(  ) Literatura
(  ) Música
(  ) Dança
(  ) Fotografia
(  ) Outra. Qual?

u6



Assinale qual será a plataforma de apresentação para visualização:
(  ) YouTube (X ) Facebook ( ) Instagran

2 - IDENTIFICAÇAO DO PROPONENTE

( X) Pessoa Física (  ) Pessoa Jurídica

Nome do Proponente: Romilda Leviski

CPF/CNPJ: 632.172.019-49

Endereço: Rua Júlio Skrzypczak

Complemento: Centro Bairro: Nossa Senhora de Lourdes
N® 670

CEP:

85750-000

Cidade: Planalto UF: Pr Telefone: Celular:

(46)999227305
RG:

Órgão Expedidor: SSP/PR
Nome do Responsável:
(somente em caso de Pessoa Jurídica)
E-mail: ÍPwkk-iHiitra/T^hrttm^íii

3 - CONCEPÇÃO DA PROPOSTA
Descreva sua proposta de apresentação detalhando as ações que deseia realizar Este

MUITO ImpoStE:^"^ ° avaliador compreender com clareza o que vai ser apresentado.
m°úsi^!. t^rabém o repertório com nome e autor das



Proposta 1- Realizar um espetáculo para demanda de público adulto com temática específico
trabalhando a importância da valorização do ser humano perante as dificuldades
encontradas no mundo moderno (Pandemia).

Proposta 2- Realizar um espetáculo teatral para demanda de público infantil com temática
específica trabalhando a questão da higiene pessoal e saúde.

TEMPO DE DURAÇÃO PREVISTO DO VÍDEO OU TRANSMISSÃO AO VIVO:
Aproximadamente 1h uma hora.

Rlira

o Grupo de Teatro Paixão de Cristo realiza espetáculos desde 2003 no
Município de Planalto, contando com elenco de atores que atuam há
muitos anos na area, com profissionais formados e com DRT de Produção
e Direção de Espetáculos.

5 — EQUIPE TÉCNICA (se necessário)
'^"sntidade que o proponente Julgar necessário, os principais profissionais

envolvidos na apresentação. Podem ser inseridas novas caixas de texto.
1 — Nome:

CPF: I c
Função:



2 - Nome:

Portfólio resumido:

Função:

6 - ESPAÇO PARA ENVIO DE LINK DO YOUTUBE PARA ARQUIVOS DE ÁUDIO"
E/OU VÍDEO rOPC/OWAg. wo uc muuiu

https://planalto.pr.gov.br/noticia/1463720201209140506
Paixão de Cristo em Planalto - Jornal de Beltrão
G1 Paraná- vídeos. Milhares de pessoas acompanham
Cristo em Planalto ... 30 de mar. de 2013 encenação da paixão

7 - DECLARAÇÃO

Implica na minha plena aceitação de todas as condições

dÍ'SSS DF Mil," bTlZ BlÃÍ!" "■ "■»"

7.3. As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.
1 Assinatura obrigatória da proponentePlanalto, 09 de dezembro de 2020 | (assinatura digital igual à do RG)



TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu, Romilda Leviski, portador da Cédula de Identidade n® 1.734.360-0, inscrito no CPF
sob n° 632.172.019-49. residente na cidade Planalto - PR, no endereço: Rua Júlio
Skrzypczak. n° 670, AUTORIZO o uso de minha imagem durante a realização dos
projetos que atenderão a Lei Federal Aldir Blanc n" 14.017, de 29 de junho de 2020.

A presente autorização é concedida, abrangendo o uso da imagem acima mencionada
em todojerritório nacional e no exterior, em todas as suas modalidades. Por esta ser a
expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada
haja a ser reclamado a título de direitos conexos á minha imagem ou a qualquer outro.

Planalto, 09 de dezembro de 2020.

Nome e assinatura do Representante Legal ou Procurador da empresa
CPF n« 632.172.019-49

RG n° 1.734.360-0

i-bo



MODELO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

PESSOA JURÍDICA:
A empresa declara para os devidos fins de
direito e sob as penas da lei, em atendimento às normas vigentes que não possui em
seu quadro societário pessoas vedadas pelos incisos do art. 9® da Lei Federal n°
8.666/93.

Além disso, declara a que não possui em seu quadro societário pessoas que tenham
incompatibilidade negociai com o Município nos termos da Constituição Federal e da
Súmula Vinculante n° 13 do STF.

PESSOA FÍSICA:
Eu, Romilda Leviski declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, em
atendimento às normas vigentes que não possuo vedação ao incisos do art 9° da Lei
Federal n° 8.666/93.
Além disso, declaro a que não possuo incompatibilidade negociai com o Município nos
termos da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n° 13 do STF
E por ser expressão de verdade, dou fé.

Planalto, 09 de dezembro de 2020

Nome e assinatura do Representante Legal ou Procurador da empresa
CPF n® 632.172.019-49
RG n° 1.734.360-0
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VAi MUDAR

DEFASE

25mlllfin
de linhas trlfásicas

no campo

R$2,1 bilhdes
em investimentos

ANEEL - Agfeiaa Nacional de Energia Eíéírica.
Custo de Díspffliüsindsds do Sistema Eiéírío -
Valor mínimo mensal faturâvel para unidadas
cwisumidoras iUCsj atanddas em Saiia snsáo.
conforme limiles faados pela ANEEL, por tipo de
Bgaçáo (monoíásíco aJkVAi, bifásíco SOkVVh,
tnfásico lOOkVWi) an moeda correnle eduivaienle.
DIC - Indica quanto terrpo a UC ficoi,i sem
onergiü. Limite d^nido pela ANEEL.
FIC - Indica quanlas vezes a UC ficou sem
energia. Limãe rtefinido pela ANNEl.
DMIC - Indica o lenç» máximo cm twras
corttínuâs que a UC ficou sem energia.
EUSO - \,^icí nwisal de encargo rfe uso do
sisicfma de tíisUibuiçío.

Nota: O nâo cumprimento dos indicsdores DIC,
FIC e DMIC dofiiKdos peto ANEEL resulta en
compensação finarwaira ao consumWor pela
concessionária na faiiaamenlo. é diretlo do
consumdor soScitar a apuraçôo destes
indicadcfes a qialqusr tempo.

iKmnsçâo Pübfca - Contobuiçào para
Custeio do Ser/iço oe llmúna^ Pútiiica.
prevista re Constituição Foleral {Art 149-A)
e jartodzada por Lei Municpal.

EiBiBla Cons. 8. (Bandeira Tanfâra) -
Acrèsdmo referente ao Srstemsde
Band^ras Tarifárias, que assiste na
apkação de toiitos diferenctodas conromra
o custo de g^ação de eiergia elétitoa no
período. S3o 3 modalklsdes;

VERDE para condições favoràvtís de
gersçào. sem acréscimo do valor;

AMARELA para coislições menos

Composição dos Valores da Tarifa
Energia - parcela destinada ao pagamento dos
geradores qtie vendem energia elétrica para a
Copei Distribuição S.A.

de valor da energia «msumída;

VERMELHA condições mais rüüoKis cfe
geraçSo. com acrèsdmo marcr de valor da
enogá consumida, os valores das
bandstras sâo úeierminMis pela ANEEL.

Drstrtouíç&)- parcela destinada a inveslimeníos e
custos operacionais nas redes de dístnbuiçào.

Transmissão-pam^ destinada ao pagamento
do iranspcrte de ene^ia das usinas até as
subesi8i;ões.

EtTcaraos - parcela destinada ao
pagamento das oDdgaçôas compulsrkias
do selcrelétnco estabelecidas poria.
Arrecadadas pela Copei e transferidos para
a Elelrobrás.

"Rftulo» - parcela destinada ao paganenio
dos impostos Estadual (ICfjlS) e Federais
(PiSPASEPeCOFINS).

^pal; 0800 51 001161 (Hnail; alendtm8mo@ee(»l.eom [ site: w»w.cop8l com

I  w««."N.com/ouvidoria

Agérda Nack«isl de Energia elélti-ca-ANEEL: 157.Lignçéogranrito de telefonesfixoõernovers
S  cortolçôes gorais de fomodmento. Iat«as. produtos, serviços prestadr» e

Em caso de dúvidas anote aqui a leitura do medidor

!lÇ-0:jt-ü1ra:3 DIADALEfTURA

Facilite o acesso do íeituiista. Evite faturamento pela média

Autenticação
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Ficha Técnica

ROMÍLDA DUTRA - atriz

KELI SCHEFFER - atriz

FÁBIO LíBARDI - ator

DIEGO TEIXEIRA - ator

DANIEL GERHARDT - sonoplastia
VIVIANE BELLÉ - iluminação
DYANA MOREIRA - maquiagem
ANA PAULA HOFFAMANN - contra regra
MURILO PUNTEL - contra regra
EDINÉÍA DO ROSÁRIO - atriz
FABIO LÍBARDI - diretor

JAIR DÍLCEÜ WEICH - escritor do texto e diretor
CENÁRIO - Grupo Teatral Imagem
FIGURINO - Grupo Teatral Imagem
motorista - Silvio Rodrigues

■

REALIZAÇÃO;

Prefeitura Municipal de Planalto
Secretaria Municipal da Cultura

Ai 35S5-I6I2 -«O 35SÍ-M86
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Sinopse

Um adolescente descobrindo o amor e a dor
através da forma mais cruel que alguém pode
Imaginar.

O pai portador do vírus HIV, sem consciência
e responsabilidade põem tudo a perder Inclusive
sua própria vida.

A mãe doente de AIDS, falece logo após
descobrir que foi contaminada por seu marido.

Roberto um adolescente Ingênuo se deixa
levar por um cafetâo (Tarso) e apaixonado por
Glovana (amante do Pai).

Prepare-se para sentir fortes emoções.
Você não será o mesmo depois de assistir

INOCÊNCIA

OS PRIMEIROS CASOS DE AIDS NO MUNDO

o prím^ro caso de AIDS foi registrado em 1959, na República Democrática
do Congo, mas foi nos 80 em que ela começou a se alastrar pelo Mundo como
pandemia. Desde de 1981, quando surgiu o prímeiro caso em Los Angeles, 75 milhões

-de-pessoas contraíram o vínre-HIV e 20-mllhões morreram. O MIV é uma mutação do
vírus SIV, que habita o organismo de macacos afiicanos. Calcula-se que ele tenha
saltado para o corpo humano em algum momento entre 1920 e 1940, em populações
que caçavam diimpanzés como alimento ou os mantém em cativeiro. Diversos fatores

~ como a invasão das cidades sobre o habitat desses animais e a prostituição -
dispararam a transmissão do vírus HIV em larga escala. Hoje, quase 40 milhões de
pessoas estão infectadas, e a possibilidade de uma vacina eficaz é remota. As terapias
eficazes e informações sobre o contagio e a prevenção tem empurrado a AIDS para a
lista das doenças crônicas, ao menos entre as populações que tem acesso a esses
recursos. No inído da pandemia, a expectativa de vida para os portadores do vírus não
passava dos 3 meses. Hoje, eles podem viver mais de dez anos sem desenvolver
doenças oportunistas. Na África, onde nada disso vale a epidemia atinge 28 milhões
de pessoas - %<Jo total mundial de infectados.

NO ESTADO DO PARANÁ Em 2002;

* 27 novos casos de Aids confirmados;

* 1.010 pessoas viviam com o vírus HIV.

Em 2003:

* 56 novos casos de Aids confirmados;

* 1.946 pessoas viviam com o vírus HIV.

NA MICRO-REGIAO DO SUDOESTE DO PARANÁ

8^ Regional de Saúde

92 PESSOAS VIVEM COM O VÍRUS HIV.

8 crianças.

75 utilizam coquetel.

Jair Dllceu Weich - Escritor e Diretor

CS)

E em seu município quantos são os portadores do vírus? Você SabS?

Sexo seguro só com proteção. Use a Camisiflha.

o CUSTO MÉDIO MENSAL PARA

MANTER O PACIENTE VIVO

É DE APROXIMADAMENTE R$ 2.000,00
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Licitação - Planalto PR

Ariindo Kusniewski <al<usniewsl<i@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 11:06

iicitacao@planalto.pr.gov.br
Assunto: INSCRIÇÃO GALPÃO DA ALEGRIA (RECANTO DOS ARTISTAS)
Anexos: GALPÃO DA ALEGRIA RECANTO DOS ARTISTAS.pdf
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RECANTO DOS ABT15TAS

GALPAO DA ALEGRIA
Recanto dos Artistas
Fone: (46) 9 9923 7710

Rua Rodolfo Uírích, 1123, Centro
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

anexo II
MODELO DE FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Titulo: GALPÃO DA ALEGRIA (RECANTO DOS ARTISTAS)

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina*

Artes rirís 2 (duas) produções artísticas e culturais deArtes Cênicas (Teatro) no valor unitário de R$ 6.000 00 (seis mil reaici nar»
produção. Valor total da ação: R$ 12.000,00 (d^e mil reai^ - O ̂

;shLs/„V"vSL;irnti:í:rr"^? r;oo'oo'Uls''r™í's ^
Valor total da ação- rs -ir nnn nn /♦ • » reais) para cada produção.

T" (02m,202V e maio^decada produção 23/05/2021. Com duraçao mínima de 4 (quatro) horas

P=MÍr',i::i^tSdo ° ntusica, 1

^

ssrs=£~^



RECANTO DOS ARTISTAS

GALPÃO DA ALEGRIA
Recanto dos Artistas
Fone: (46) 9 9923 7710

Rua Rodolfo UIrích, 1123, Centro
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

^ hõrãrcada: (Destinado exdii^ivãínente para pesioã

a«.!rhoiIi"'"^ credenciamento para 7 (Sete) oficinas de danças tradicionais
DroínSr v",° 4.000.00 (quatro mil reais) para cada produção. Valor total da ação: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) - O

TegZeípúJteosf Oficina 1 - Elenco Pré-MIrim, faixa etária de 04 a 08 anos de idade, contemplando

duraXr° inscrição registrada, com 20h de
^'"mínimo^in"" U-"-"' <•« i""®"!®. Contemplando |
dÜraçái; P®"'®'P®ntes com devida inscrição registrada, com 20h de ;

™ lí"'''" ̂ ® contemplando ̂
duração- Psrlicipantes com devida inscrição registrada, com 20h de
Oficina 4 - Elenco Juvenil, faixa etária de 14 a 17 anos de idade, contemplando í

duração-"'** participantes com devida Inscrição registrada, com 20h de |

terceira Lade^rom Chula, para crianças, adolescentes, adultos e
20 narftino ! Contemplando no mínimo
Data Dr6Íiffa «nscnção registrada, com 20h de duração; Data prevista para execução dezembro de 2020.

sHS—sssHss:
duração- Participantes com devida inscrição registrada, com 20h de

siv.£r.rs:.iír.s-:rs^í. s:5.Xíss.".s Data prevista para execução dezembro de 2020.

S««li,«/».'i.í2íu'rs'S';°(iíi!:'T.i'ír' r**" "• ™ «■ iiis

íHS



RECAitTO DOS ARTISTAS

GALPÃO DA ALEGRIA
Recanto dos Artistas
Fone: (46) 9 9923 7710

Rua Rodolfo Uirich, 1123 , Centro
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

executados um no mês de Dezembro de 2020 e um no mês de Janeiro de 2021.
Com tempo mínimo de produção de 5min. (cinco minutos).

: Assinale uma das seguintes áreas a qual se destina a proposta:
(  ) Artes Cênicas
(  ) Artes Visuais

,  ( ) Literatura
(X) Música
(  ) Dança
(  ) Fotografia
{  ) Outra. Qual?

Assinale qual será a plataforma de apresentação para visualização;
(  ) YouTube ( X j Facebook ( ) Instagram

Pessoa Física ( ) Pessoa Jurídica

Nome do Proponente: ARLINDO KUSNIEWSKI

CPF/CNPJ: 176.743.449-91

Endereço: RODOLFO ULRiCH 1123

Complemento: GALPÃO ' Bairro; CENTRO

Cidade: PLANALTO

RG: 3031179-5

UF: PR ! Telefone:

CEP:85750

000

; Celular:

46999237710

Órgão Expedidor: SESP PR

Nome do Responsável:
jsomente em caso de Pessoa Jurídica)
É-maii: akusniewski@gmãii.com

3 - CONCEPÇÃO DA PROPOSTA " "
Descreva sua proposta de apresentação detalhando as ações que deseja realizar. Este
ff/íf-S f. ^ avaliador compreender com clareza o que vai ser apresentadoMUITO IMPORTANTE:

No caso de apresentação musical, informar também o repertório com nome e autor das
musicas.

i'íí)



RECANTO DOS ARTISTAS

GALPÃO DA ALEGRIA
Recanto dos Artistas
Fone: (46) 9 9923 7710

Rua Rodolfo UIrích, 1123 , Centro
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Faremos uma apresentação de 3 horas como proposto neste documento, diferentemente do
que ocorre nos programas de domingo que ê de 2 horas com transmissão pela rádio Pérola
de Pérola do Oeste, e o público tem entrada livre no galpão.
Devido a pandemia de COVID-19 nossa apresentação terá número limitado de participantes,
e serão tomadas as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades de saúde de
nosso município.
Em nossos eventos convidamos os artistas locais para fazer parte de nossa apresentação
cada artista escolhe as músicas que vai cantar de sua autoria ou não e dependendo do
número de artistas presentes no dia cantam uma ou mais músicas. Estas músicas são
escolhidas pelos mesmos que também levam em conta as datas comemorativas como dia
das mães, dia dos pais entre outros.
Como os artistas são livres na escolha de participar ou não e cada um escolhe a música que
vai apresentar, não possuímos controle de artistas e músicas que serão apresentadas nesta '
data,

Faremos transmissão também via Facebook para que nosso público possa nos acompanhar
de suas casas para evitar aglomeração devido a pandemia.

TEMPO DE DURAÇÃO PREVISTO DO VÍDEO OU TRANSMISSÃO AO VIVO:

5- EQUIPE TÉCNICA (se necessário)
/nformar. na quantidade que o proponente julgar necessário, os principais profissionais
envolvidos na apresentação. Podem ser inseridas novas caixas de texto.
1 - Nome: ARLINDO KUSNIEWSKI I
CPF: 176.743.449-91

Portfólio resumido:

Realiza a apresentação, e participa como músico
durante a realização do evento, juntamente com
os convidados. 1

Função: Apresentador/Músico



RECAIITO DOS ARTISTAS

CPF: 047.754.509-21

GALPÃO DA ALEGRIA
Recanto dos Artistas
Fone: (46) 9 9923 7710

Rua Rodolfo UIrích, 1123, Centro
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Função: PRODUÇÃO

Portfólio resumido: Realiza a produção da apresentação, ajudando na organização.

6 - ESPAÇO PARA ENVIO DE LINK DO YOUTUBE PARA ÃRQUIVOS DE ÁUDIO E/
OU VÍDEO (OPCIONAL).
/

https://www.facebook.com/arlindo.ku5niewsl<í/posts/1167398693715769/
https://www.facebook.eom/100013369484996/videos/931440820644892/
https://www.facebook.eom/100013369484996/videos/1138283949960577/
httpsi/Mw w.facebook. cpm,/l0001336

7 - DECLARAÇÃO

i 7.1 Esta Inscrição Implica na minha plena aceitação de todas as condições
estabelecidas no Edital de Chamamento Público N" 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 14 017

j DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC.

_ 7.2.Declaro minha total responsabilidade pela utilização de documentos, textos, imagens e ;
1 outros meios, cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente. |
^•3-As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. !
Locai e Data:

Planalto PR, 17 de Dezembro de 2020.
Assinatura obrigatória da proponente

í :  \

Começamos as nossas apresentações no dia 10 de maio de 2009, e desde então a cada
domingo acontecem as apresentações que são feitas na parte da manhã e se estendem
ate o final da tarde com muita música, dança e animação, lembrando que o acesso ao
publico e gratuito.
No período de pandemia cessamos as apresentações com público presente o que nos
levou a ficar sem ganhos já que perdemos muitos patrocinadores e o lucro do consumo do
putjlico o que ajudava a custear as despesas com a rádio. água. luz, Internet, manutenção
do local e custos diversos com pessoal. O acesso ao programa em tempo de pandemia é



REC/UiTO DOS ABTXSTAS

GALPÃO DA ALEGRIA
Recanto dos Artistas
Fone: (46) 9 9923 7710

Rua Rodolfo UIrích, 1123, Centro
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ANEXO lli
CHAMAMENTO PÚBLICO N® 002/2020

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu, Ariindo Kusníewski. portador da Cédula de Identidade n® 3.031.179-5. inscrito no CPF
residente na cidade Planalto - PR, no endereço: Rodolfo UIrich

1123 bairro Centro, AUTORIZO o uso de minha imagem durante a realização dos
projetos que atenderão a Lei Federal Aldir Blanc n'' 14.017, de 29 de junho de 2020.

K  ® concedida, abrangendo o uso da imagem acima mencionada emtodo territono nacional e no exterior, em todas as suas modalidades. Por esta ser a
expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja
a ser reclamado a titulo de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.

Planalto PR, 17 de Dezembro de 2020.

A^NDt) KUSNlE\/VSÍ<r
RG: 3.031.179-5 CPF: 176.743.449-91

ím3
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RECANTO DOS ARTISTAS

GALPÃO DA ALEGRIA
Recanto dos Artistas
Fone: (46) 9 9923 7710

Rua Rodolfo UIrích, 1123, Centro
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ANEXO (V

CHAMAMENTO PÚBLICO N» 002/2020
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE MENOR DE IDADE

Eu.
portador de RG

responsável legal

e  RG n°
nascido em

a participar do

contemplado pelo edital de chamamento público n° 002/2020.

e  CPF n"

pelo menor;
CPF n°

autorizo o mesmo

projeto
.  caso seja

■-f Planalto PR, 17 de Dezembro de 2020.

37^
>3 ,/l ócV k ■
ARLlNDO^KUSNIEWSKI

RG: 3.031.179-5 CPF: 176.743.449-91
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RECANTO DOS ARTISTAS

GALPÃO DA ALEGRIA
Recanto dos Artistas
Fone: (46) 9 9923 7710

Rua Rodolfo UIríchr 1123, Centro
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ANEXO V

CHAMAMENTO PÚBLICO N". 002/2020
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

PESSOA JURÍDICA:
A empresa declara para os devidos fins de
direito e sob as penas da lei. em atendimento às normas vigentes que não possuí em seu
quadro societário pessoas vedadas pelos incisos do art. 9® da Lei Federal n° 8.666/93.
Além disso, declara a que não possui em seu quadro societário pessoas que tenham
incompatibilidade negociai com o Município nos termos da Constituição Federal e da
Súmula Vincufante n" 13 do STF,

PESSOA FÍSICA:
Eu, Ariindo Kusniewski, declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, em
atendimento às normas vigentes que não possuo vedação ao incisos do art 9° da Lei
Federal n° 8.666/93.

Além disso, declaro a que não possuo incompatibilidade negociai com o Município nos
termos da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n' 13 do STF.
E por ser expressão de verdade, dou fé.

X yj- ■
Planalto PR, 17 de Dezembro de 2020.

ARÜNDÕ KÚSNIEWSKI '
RG: 3.031.179-5 CPF; 176.743.449-91
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Licitação - Planalto PR 11/'

D®' Luiz Eduardo Libardi <luizmalianca@gmaiLcom>
Enviado em: domingo, 20 de dezembro de 2020 20:11
Para: licitacao@planaito.pr.gov,br
Assunto: Proposta Lives
Anexos: LUIZ EDUARDO UBARDI.pdf; Declaração - Comprovações.pdf

í6%i



Luiz Eduardo Libardi

CPF: 065.640.519-80 RG: 10.667.349-7

Data de Nascimento: 11/07/2002 CEP: 65750-000

Av. Rio Grande do Sul, 1807

E-mait: iuizmalianca@qmail.com

Telefone: (46) 99941-4832
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 10017 DE 29 DE

JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO 11

MODELO DE FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

título: Lives unidos pela Música - parte 1 e 2

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina: I
I- ( ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais de
Artes Cênicas (Teatro) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada
produção. Valor total da ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) - O responsável
vencedor da proposta deverá apresentar uma produção teatral para o público
infantil abrangendo temática social, de inteiração participativa, contemplando o
maior público possível com ampla divulgação do trabalho. Uma produção teatral
para público adolescente/adulto abrangendo temática sócío-educacional
contemplando ampla divulgação e acesso. Data prevista para execução dezembro

!  de 2020. Com duração mínima de 50 (cinqüenta) minutos cada produção.
(Destinado exclusivamente à pessoa física).

II- ( ) 1 (um) credenciamento para 6 (seis) produções artísticas e culturais (shows)
no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção. Valor total da
ação: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) - O responsável vencedor da proposta
deverá apresentar seis produções culturais (shows) para o públicos diversos em
ambientes públicos, de Inteiração participativa de ampla divulgação com a
realização conforme datas previstas: Dezembro de 2020 (12/12/2020), março de
2021 (13/03/2020), abril de 2021 (02/04/2021) e maio de 2021 (01/05/2021, 21, 22 e
23/05/2021. Com duração mínima de 4 (quatro) horas cada produção.

III- ( ) 1 (um) credenciamento para 1 (uma) produção artística e cultural musical
popular no valor unitário de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais
e sessenta e nove centavos) para a produção. Valor total da ação: R$ 6.242,69 (seis
mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) - O responsável
vencedor da proposta deverá apresentar a produção cultural musical, para o
público diverso envolvendo artistas populares municipais que participam da
manifestação musical oportunizando aos mesmos espaço para participação,
apresentação e divulgação da cultura popular de nosso Município. Ampl^
inteiração participativa popular, com divulgação de mídias e com a realização
prevista para Dezembro de 2020. Com tempo mínimo de duração de 3 (três) horas.
(Destinado exclusivamente para pessoa física).

í, \ credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais
musicais (Lives) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada
produção. Valor total da ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) - O responsável
vencedor da proposta deverá apresentar duas produções culturais musicais de
interação popular com artistas do Município (Duplas Sertanejas), contemplando o
maior publico possível com ampla divulgação do trabalho. Data prevista para
execução dezembro de 2020. Uma segunda produção com demais músicos
(Bandas ou Individual) contemplando ampla divulgação e acesso por de mídias
interativas. Data prevista para execução dezembro de 2020. Com tempo mínimo de
duração de 3 (três) horas cada. (Destinado exclusivamente para pessoa física).
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Luiz Eduardo Libardi

CPF: 065.640.519-80 RG: 10.667.349-7

Data de Nascimento: 11/07/2002 CEP: 85750-000

Av. Rio Grande do Sul, 1807
E-maii: luizmalianca@qmail.com

Telefone: (46) 99941-4832
) 1 (um) credenciamento para 7 (Sete) oficinas de danças tradicionais

gauchescas no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada produção.
Valor total da ação: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) - O responsável vencedor
da proposta deverá executar sete oficinas com os seguintes públicos: i
Oficina 1 - Elenco Pré-Mirim, faixa etária de 04 a 08 anos de idade, contemplando!
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 2 ~ Elenco Mirim A, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando nq
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração; |
Oficina 3 - Elenco Mirim B, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando nq
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 4 - Elenco Juvenil, faixa etária de 14 a 17 anos de idade, contemplando noi
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração; |
Oficina 5 - Elenco Adulto, faixa etária de 18 a 30 anos de idade, contemplando nq
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 6 ~ Elenco Veterano, faixa etária de 30 anos de idade acima, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração; |
Oficina 7 - Dança de Salão e Chula, para crianças, adolescentes, adultos e terceirá
idade com idade mínima de 08 anos de idade, contemplando no mínimo 2Ò
participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração; 1
Data prevista para execução dezembro de 20Í20.

VI- ( ) 1 (um) credenciamento para 4 (Quatro) oficinas de danças folclóricas
alemãs no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada produção.
Valor total da ação: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) - O responsável vencedor dá
proposta deverá executar sete oficinas com os seguintes públicos: j
Oficina 1 - Elenco Infantil, faixa etária entre 06 a 12 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida Inscrição registrada, com 20h de duração; |
Oficina 2 - Elenco Juvenil, faixa etária entre 13 a 16 anos de idade, contemplandó
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração; i
Oficina 3 -- Elenco Adulto, faixa etária entre 17 a 50 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração; |
Oficina 4 — Elenco da Terceira Idade, faixa etária de 50 anos de idade acima^
contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, comj
20h de duração; |
Data prevista para execução dezembro de 2020. |

VII - ( ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções musicais de videoclipesj
Valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção. Valor total dá
ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) - O responsável vencedor da proposta devera
executar dois videoclipes com músicas de autoria própria para ampla divulgação á
conhecimento do trabalho de uma dupla sertaneja, sendo executados um no mêsj
de Dezembro de 2020. e um no mês de Janeiro de 2021. Com tempo mínimo dq
produção de 5min. (cinco minutos).

I

Assinale uma das seguintes áreas a qual se destina a proposta:
i( ) Artes Cênicas
) Artes Visuais
) Literatura
X ) Música
) Dança
) Fotografia
) Outra. Qual?

Assinale qual será a plataforma de apresentação para visualização:
.( ) YouTube (X ) Facebook ( )lnstaqran



Luiz Eduardo Libardi

CPF: 065.640.519-80 RG: 10.667.349-7

Data de Nascimento: 11/07/2002 CEP: 85750-000

Av. Rio Grande do Sul, 1807
E^mail: Iui2maiianca@qmail.com

Telefone: (46) 99941-4832

^ X ) Pessoa Física ( ) Pessoa Jurídica

Nome do Proponente: Luiz Eduardo Libardi

CPF/CNPJ: 065.640.519-80

Endereço: Avenida Rio Grande do Sul

Complemento: Casa Bairro: Centro

iN*

iispy

!CEP;85750-
^00

Cidade: Planalto

;RG: 10.667.349-7

UF; PR rrelefone: Celular: (46){
99941-4832

Órgão Expedidor: SSP

Nome do Responsável:
(somente em caso de Pessoa Jurídica)

E-mail: iuízmalianca@gmalÍ.com

3 - CONCEPÇÃO DA PROPOSTA
Descreva sua proposta de apresentação detalhando as ações que deseja realizar. Este espaço
é fundamental para o avaliador compreender com clareza o que vai ser apresentado.
MUITO IMPORTANTE:

No caso de apresentação musical, informar também o repertório com nome e autor das
músicas.
A proposta busca atender o presente editai, com realização de duas produções artísticas
musicais (lives), com transmissão ao vivo pelo facebook com duração de 3 horas cada. com
divulgação em todas as redes sociais. As duas produções artísticas musicais serão
coordenadas pelo proponente da proposta tendo um apresentador que fara locução entre as
músicas.

A primeira produção artística musical será realizada no dia 23 de dezembro de 2020, com início
as 20 horas com duplas sertanejas convidadas do municipio, sendo essas: Luiz Artur e Julia,
Júlio César e Thiago, Marcos e Michel, e Luiz e Valdemar, com a seguinte programação:

Abertura : Luiz Artur e Julia. música ALÔ, de Chitãozinho e Xororó

A apresentação terá o seguinte repertório:
Seu policia - Zé Neto e Cristiano
Saudade - Christyan e Ralf
Cobaia - Lauana Prado

Degrau na escada - Chico Rey e Paraná
Romântico anônimo - Marcos e Belutti
Dou a vida por um beijo - Zezé di camargo e Luciano
Vivendo aqui no mato - Trio Parada Dura
Mil corações — Gian e Giovani
Saudades da minha terra - Chitãozinho e Xororó
Evidências - Chitãozinho e Xororó
Nova York - Christyan e Ralf
Fogão de lenha - Chitãozinho e Xororó
Porta retrato - Edson e Hudson

Loucura de mais - Christyan e Ralf



Luiz Eduardo LibardI
CPF: 065.640.519-80 RG: 10.667.349-7

Data de Nascimento: 11/07/2002 CEP: 85750-000

Av. Rio Grande do Sul, .1807
E-maii: luizmalianca@qmail.com

Telefone: (46) 99941-4832
Folha seca ~ Amado Batista

Caminhoneiro do amor - Sula Miranda'
Colcha de retalhos - Chitãozinho e Xororó

Flor e o beija-flor - Henrique e Juliano-
Eu 6 meu pai - Cezar e Paulino
Dia lugar e hora - Luan Santana
Página de amigos - Chitãozinho éXororó
Vira-virou - Christyan e Ralf
Bye Bye - Marilia Mendonça
8 de Saudade - Luiz e Maurilio

Pra não pensar em você - Zezé di camargo e Luciano
De quem é a culpa - Marilia Mendonça
Na hora do adeus - Matogrosso e Mathias
Minha estrela perdida - João Paulo e Daniel •
Só mais uma vez - Gilberto e Gilmar

Sementinha - Lourenço e Lourival

A segunda produção artística musical será realizada no dia 27 de dezembro de 2020, com
inicio às 18 horas com participação do Grupo Musical Aliança, que irá acompanhar na parte
instrumental os artistas convidados, ;^ndo eles: Gilberto Carlos Furlan, Irineu de Vargas
Witcel, Dione Helfer, Valdemar Libardi, JÈlia Libardi, com o seguinte repertório:

Abertura: Grupo Musical Aliança com a música Gaiteiro Monarca - Os Monarcas
Cadela baia - Mano Lima

Do fundo da grota - Baitaca
Bagual corcoveador — João Luiz Corrêa
Rio Grande tchê — Os Monarcas
Vaneira Grossa - Os Monarcas
Luz do meu rancho - Porca Véia
Morena teimosa - Os Mirins
Criado em galpão - Os Serranos
Velho casarão - Teixeirinha
Nossa Vaneira - Os Serranos
De bota nova - Os Monarcas

Xote Afigurado - Porca Véia
Chimarreando só - Os Monarcas
Um pito - Wilson Paim
Matinê - Porca Véia
É disso que o velho gosta - Berenice Azambuja
Batendo água - Os Monarcas
Canto alegretense - Os serranos
Fandango da doralice - Grupo MInuano
Sonhando na vaneira - Os Monarcas '
Bugiu de fole solto - Os Monarcas
Santuário de chucro - Os Monarcas
Vaneirinha do adeus - Os Mirins
Beliscando o coração - Os Monarcas
Mateando e pitando - Os Monarcas
Baile na serra - Os Bejlussi
Lembranças - Porca Véia
Bruxinha de pano -- Os Monarcas
Cabelos compridos — Os filhos do rio grande



Luiz Eduardo Libardi

CPF: 065.640.519-80 RG: 10.667.349-7

Data de Nascimento: 11/07/2002 CEP: 85750-000

Av. Rio Grande do Sul, 1807

E-mail: luizmalíanca@.qmai{.com

Telefone: (46) 99941-4832
Morena faceira - Os Bllias

Sestiando nos meus peiegos - Os Fagundes
Cavalo tostado - Porca Véia

Desafio da rancheira - Teixeirinha

Espero ser feliz - Osvaldir e Carlos Magrão
Floreando a Cordiona - Os 4 gaudérios
Meu canivete - Os Mirins

Pago dileto - Os Monarcas
Mãe solteira - Irineu Wiícei

Gaudério feliz - Irineu Wiitceu

Cabocla sincera - Edson Dutra ♦
Madrugada - Albino Manique
Ginete da fronteira - Os Serranos

É importante ressaltar que as músicas colocadas no repertório podem ser alternadas, sendo
que durante as apresentações serão atendidos pedidos de músicas feitas pelos internautas,
desde que estejam dentro do repertório.

Estamos vivendo um momento critico da pandemia do GOVID-19, no entanto durante a
realização das produções artísticas musicais lives serão seguidos todos os protocolos de
higiene e distanciamento social que o momento exige, disponibilizando álcool em gel. e uso de
máscaras.

Após as execuções das produções, será disponibilizada os videos na pagina do facebook da
Secretária Municipal da Cultura SeCult PIto-PR, e na página do facebook do proponente.

TEMPO DE DURAÇÃO PREVISTO DO VÍDEO OU TRANSMISSÃO AO VIVO; 3 horas

Luiz Eduardo Libardi. solteiro, residente no município de Planalto a 18 anos, ensino médio
completo, cursando "Aprendizagem profissional, comercial em serviços administrativos" {teoria
e prática).
Possui curso de teclado e acordeon;
Participou do projeto "Os Monarcas e os novos talentos 11", com gravação de DVD;
Atuou na Banda Super Som (tecladisía) de 2012 a 2014;
É sócio integrante do Grupo Musical Aliança, atuando como tecladisía, acordeonista,
montagem e monitoramento de som e iluminação;

5 - EQUIPE TÉCNICA (se necessário)
Informar, na quantidade que o proponente julgar necessário, os principais profissionais envolvidoi
na apresentação. Podem ser inseridas novas caixas de texto.

Nome: Julia Criciani Libardi

Função:
tecladista

Vocalista

Portfólio resumido: Julia Criciani Libardi, solteira, residente neste
municiplo a 24 anos, farmacêutica, possui cursos de teclado e violão,
participou de festivais de música desde os 6 anos de idade sendo
campeã no festival infantil do município, integrante do Grupo Musicai
Aliança desde 2014, atuando como vocalista, tecladista e montagem
de som e iluminarão.
2 - Nome: Luiz Artur Libardi



Luiz Eduardo LibardI

CPF: 065.640.519-80 RG: 10.667.349-7

Data de Nascimento: 11/07/2002 CEP: 85750-000

Av. Rio Grande do Sul. 1807

E-mail: luizmallanca@qmail.com

Telefone: (46) 99941-4832
CPF: 722.651.249-15 {Função: Vocalista, guitarrista

Portfólio resumido: Luiz Artur Libardi, casado, residente em Planalto a 53 anos, formado ern
contabilidade, agricultor, músico desde os 14 anos de idade com vasta experiência nesta área. Jáí
átuou como vocalista e guitarrista em várias bandas da região, participou de vários festivais
regionais e municipais, sertanejo popular. Atualmente é socio Integrante do Grupo Musical Aliançai
{atuando como guitarrista e vocalista.

|3 - Nome: Ademir Paz

iCPF: 009.652.179-14 Função: Apresentador live 1

jPortifólio resumido: Ademir Paz, residente em Planalto, agente de suporte administrativo da
iSanepar, locutor da rádio Iguaçu FM de Planalto, apresentou os programas noites farroupilhas nd
CTG Guardião do pago, apresentou os jogos da copa Iguaçu FM.

j4 - Nome: Gilberto Carlos Fuiian
jCPF: 024.930.949-13 Função: Apresentador live 2 j
jPortfólio resumido: Gilberto Carlos Furlan, residente no município de Planalto, empresário nq
famo de matérias de constnjção, participou como artista e apresentador do programa noites
farroupilhas (tertúlias), declamador, diretor campeiro do CTG Guardião do Pago. !

Insira um link de algum trabalho já desenvolvido pelo proponente ou artista, para auxil
o avaliadora ter mais clareza sobre a proposta.

ihttps;/A^_w.facebook.com/musicalaliancalíbarcli
7. DECLARAÇÃO



Luiz Eduardo Libardi

CPF: 065.640.519-80 RG: 10.667.349-7

Data de Nascimento: 11/07/2002 CEP: 85750-000

Av. Rio Grande do Sul, 1807

E^maii: luizmaiianca@qmail.com

Teiefone: (46) 99941-4832
i7.1 Esta inscrição implica na minha plena aceitação de todas as condições estabeiecidasi
Ino Editai de Chamamento Público N*" 002/2020 - EDITAL DA LEI 14.017 DE 29 DÉ
pUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC. I
I

|7.2. Declaro minha total responsabilidade pela utilização de documentos, textos, imagens e
joütros meios, cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente. |
7.3. As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. í

Planalto, 16 de dezembro de 2020

Luiz Eduardo Libardi

CPF: 065.640.519-80

RG: 10.667.349-7

f^\



Luiz Eduardo Libardi

CPF: 065.640.519-80 RG: 10.667.349-7

Data de Nascimento: 11/07/2002 CEP: 85750-000

Av. Rio Grande do Sul, 1807

E-mail: luizmaHanca@gmail.com

Teiefone: (46) 99941-4832
Edital de Chamamento Público N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N** 14.017 DE 29 DE

JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO III

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2020
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu, Luiz Eduardo Libardi, portador da Cédula de identidade n° 10.667.349-7, inscrito no CPF
sob n° 065.640.519-8, residente na cidade Planalto - PR, no endereço: Av. Rio Grande do
sul 1807, AUTORIZO o uso de minha imagem durante a realização dos projetos que
atenderão a Lei Federal Aldir Blanc n" 14.017, de 29 de junho de 2020.

A presente autorização é concedida, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em
todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades, por esta ser a
expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja
a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.

Planalto, 18 de dezembro de 2020.

Íy.AÁ.X ■ f A
Luiz Eduardo Libardi

CPF: 065.640.519-80

RG: 10.667.349-7

4/^



Luiz Eduardo LIbardi

CPF: 065.640.519-80 RG: 10.667.349-7

Data de Nascimento: 11/07/2002 CEP: 85750-000

Av. Rio Grande do Sul, 1807

E-mail: luizmal}anca@qmaíl.com

Telefone: (46) 99941-4832
Edital de Chamamento Público 002/2020 - EDITAL DA LEI N" 14.017 DE 29 DE

JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO V

CHAMAMENTO PÚBLICO N®. 002/2020
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

PESSOA JURÍDICA:
A empresa declara para os devidos fins de direito
e sob as penas da lei, em atendimento às normas vigentes que não possui em seu quadro
societário pessoas vedadas pelos incisos do art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93.
Além disso, declara a que não possui em seu quadro societário pessoas que tenham
incompatibilidade negociai com o Município nos termos da Constituição Federal e da
Súmula Vinculante n° 13 do STF.

^  OU

PESSOA FÍSICA:
Eu, Luiz Eduardo Libardi, declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, em
atendimento às normas vigentes que não possuo vedação ao incisos do art. 9° da Lei
Federal n° 8.666/93.

Além disso, declaro a que não possuo incompatibilidade negociai com o Município nos
termos da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n° 13 do STF.
E por ser expressão de verdade, dou fé.

Planalto, 18 de dezembro de 2020.

Luiz Eduardo Libardi

CPF: 065.640.519-80

RG: 10.667.349-7



Luiz Eduardo Libardi

CPF: 065.640.519-80 RG: 10.667.349-7

Data de Nascimento: 11/07/2002 CEP: 85750-000

Av. Rio Grande do Sul, 1807
E-maii: luizmalianca@qmail.com

Teiefone: (46) 99941-4832

DECLARAÇÃO
Eu, Luiz Eduardo Libardi, portador da Cédula de Identidade n° 10.667.349-7, inscrito no CPF
sob n° 065.640.519-8, residente na cidade Planalto - PR, no endereço: Av. Rio Grande do
sul 1807, declaro aos devidos fins e a quem interessar possa, que não tera participação de
menor de idade durante a realização das produções artisticas músicais.
Sendo o que tinha a declarar firmo o presente.

Planalto, 18 de dezembro de 2020.

Luiz Eduardo Libardi

CPF: 065.640.519-80

RG: 10.667.349-7
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Licitação - Planalto PR

CTG Guardião do Pago <ctgguardiaodopago@outlook.com>
Enviado em: sexta-feira, 18 de dezembro de 2020 15:58

licitacao@planalto.pr.gov.br; diessica_brum@hotmail.com
Assunto: INSCRIÇÃO PROPOSTA CULTIVANDO A TRADIÇÃO - CTG GUARDIÃO DO

PAGO DE PLANALTO

Anexos: proposta.pdf; FOTOS.docx; foto estatuto.pdf; scanner estatuto.pdf; ata
posse.pdf; 4 CNPJ.pdf; CamScanner 12-18-2020 15.07.pdf; FGTS.pdf;
FEDERALpdf; ESTADUAL.pdf; MUNICIPAL.pdf; anexos.pdf

0^ Livre de vírus, www.ava.com.



CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIÃO DO PAGO DE PLANALTO
CNPJ 78115029/0001-06

Linha km 52, Bairro Interior - Planalto PR

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N» 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 10017
DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO II

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

Título: "CULTIVANDO A TRADIÇÃO"

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina:

j V- ( X ) 1 (um) credenciamento para 7 (Sete) oficinas de danças tradicionais
gauchescas no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada
produção. Valor total da ação; R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) - O
responsável vencedor da proposta deverá executar sete oficinas com os
seguintes públicos:
Oficina 1 - Elenco Pré-Mirim, faixa etária de 04 a 08 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 2 — Elenco Mirim A, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 3 - Elenco Mirim B, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Ofidria 4 - Elenco Juvenil, faixa etária de 14 a 17 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 5 - Elenco Adulto, faixa etária de 18 a 30 anos de idade, contemplando no
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 6 - Elenco Veterano, faixa etária de 30 anos de idade acima!
contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com
20h de duração;
Oficina 7 - Dança de Salão e Chula, para crianças, adolescentes, adultos e
terceira idade com idade mínima de 08 anos de idade, contemplando no mínimo
20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Data prevista para execução dezembro de 2020.

Assinale uma das seguintes áreas a qual se destina a proposta:
() Artes Cênicas
() Artes Visuais
() Literatura
() Música
(X) Dança
{) Fotografia

I  () Outra.

Qual? Assinale qual será a plataforma de apresentação para visualização*
() YouTube ( X) Facebook () Instaoram

Digitalizado com CamScanner



CENTRO DE TRADIÇÕES OAUCHAS (31MRDIÂO ÍK> PAGO DE PtANAtTO
CNPJ 7B11fiO2a/00OI-<»

Lbiha km &2. Bairro Intartor - Plantrito PR

ICAÇÃO DO PROTON
Física (x) Possoa Jurkli

PAGO DE PLANALTO

CPF/CNPJ: 78.115.029/0001

Endereço: Loc. KM 52

Bairro: Zona Rural

CEP: 85750-000

^  Cidade: Planalto ÜF: PR

Celular: (46) 99981-8624

Nome do Responsável: Marcos Antonio Zimmer

RG: 6.825.953-3

Email: marcosantoniozimmer@hotmail.com

3 - CONCEPÇÃO DA PROPOSTA

O proponente propÕe-se a executar o projeto "CULTIVANDO A
TRADIÇÃO", que enfatiza a importância de investir no planejamento e no
direcionamento das ações para promover a cultura, utilizando-se desta como
ferramenta de educação para uma vida saudável e aproveitando para isso os
valores intrínsecos ao tradicionalismo gaúcho, tais como o respeito ao próximo.
Dessa forma, o projeto tem como objetivo fomentar e estimular o desenvolvimento
da cultura tradicionalista entre as crianças, jovens e adultos, realizando oficinas,
ministradas por instrutores de danças tradicionais, onde serão trabalhadas as
danças tradicionais gaúchas num todo, as danças de salão e a chula, dentre
outras atividades que incentivam a arte e a cultura gaúcha.

Oficina 1 - Elenco Pré-MIrlm

OFICINAS TtEMPODEAP.

20 HORAS riÕMINUTOS
REAUZAÇÃO I DIVULGÃipO
PÔS PANDEMIA REDES SOCIAIS

DANÇAS TRABALHADAS

A SEREM DEFINIDAS
CONFORME EVOLUÇÃO DO
GRUPO

Digitalizado com CamScanncr



CENTRO DE TRADIÇÕES GAIIWIAS Gt IARDIAG DO PAGO DB PLANALTO
CNPJ 7ni15í»?íl/0001 f>6

Unha fcm fi2. Inloríof Plarmllo PR

[ Oficina 2 -'llenco Mirim A

TATU DT CA!fTAN^«XA8
TATUmM VOITÂ

CHOTf; (;ANRfeimNW

MAÇANÍCO
CHOTf: DE RODA

OUPROWANA
QUEHOMANINHA

BALAIO

CARANQUEJO

' CHIMARRDA BALÃO
CHOTE DE DUAS DAMAS
CHOTE

VANEIRA

RANCHEIRA
POLCA

VALSA

Oficina 3 - Elenco Mirim B

OFICINAS ! TEMPO DE ÁP."

20 HORAS 1 60 MINUTOS

"READZÁÇÃÒ T DÍVULG^^

PÔS rId^ SOCIAIS
PANDEMIA

Oficina 4 - Elenco Juvenil

DANÇAS fRABALHÁDAS

líÃNmÈTRÃ^i CARRBRINHA
TATU COM VOLTA

CHOTE CARREiRINHO
MAÇANICO
QUEROMANA

CHOTE

VANEIRA

RANCHEIRA
POLCA

VALSA

OFICINAS "pfEMPODEAP. TreALIZAÇÂO | DÍVÜLGAÇÃO PDANÇAS TRABÀIHÀDAS
20 HORAS 60 MINUTOS PÓS"

PANDEMIA

REDES SOCIAIS

Oficina 5 - Elenco Adulto

RANCHEIRA DÊ CARREIRINHA
TATU DE CASTANHOLAS
CHOTE CARREIRINHO
MAÇANICO
QUEROMANA
QUEROMANINHA
CARANGUEJO
CHOTE DE DUAS DAMAS
CHOTE DE RODA
CHIMARRITA
CHOTE

VANEIRA

RANCHEIRA
POLCA
VALSA

OFICINAS

20 HORAS

TEMPO DE AP.

60 MINUTOS

REALÍZApÒ
Tmeõíãtã"REDES SOCIAIS

danças Trabalhadas
í CARANGUEJO
BALAIO
CHOTE DE RODA
ROSEIRA

MEIA CANHA
MAÇANICO
QUEROMANA
QUEROMANINHA
CHOTE INGLÊS
CHIMARRITA
ANU

CHIMARRITA EJAUÃO
CHOTE CARREIRINHO
CHOTE DE DUAS DAMA*?

DlgltaHzado com CamScaoner



CEhfTTÍO DE "mADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIÃO DO PAGO DE PLANALTO
CNPJ 78115029/0001 -06

Unha km 52. Bairro Interior - Planalto PR

Oficina 6 — Elenco Veterano

ORCÍN^ I TEMPO dFÃp: PreAL^ÇAO | DIVULGAÇÃO^
20 HORAS 60 MINUTOS IMEDIATA RÊDÊS SÒCÍAÍS""

A  Oficina 7 - Dança de Salão e Chula

OFICINAS TEMPO DE AP. j REALIZAÇÃO
20 HORAS 60 MINUTOS IMEDIATA

HAVANEIRA MARCADA

TATU DE CASTANHOLAS

CHOTE DAS SETE VOLTAS
RANCHEIRA DE CARREIRiNHA

PEZINHO

DANÇAS TRABALHADAS

CARANGUEJO
MAÇANICO
QUE ROMANA

QUEROMANINHA
CHOTE INGLÊS

CHOTE CARREIRINHO
HAVANEIRA MARCADA

RANCHEIRA DE CARREIRINHA
MAZURCA GALOPEADA

DIVULGAÇÃO

redes" SOCÍÃis"

VANEIRA

POLCA

RANCHEIRA

BUGIO

VALSA

DANÇAS TRABALHADAS

CHULA:

I DESAFIOS DE CHULA
CHICO PORRETE

DANÇA DE SALÃO:
CHOTE RGURADO EM PAR
MILONGA RGÜRADA EM PAR
VANEIRA

BUG»

POLCA
RANCHEIRA
CHAMAMÉ
VALSA

TEMPO PREVISTO DE APRESEN

GRUPO: EM MÉDIA GO MINUTOS
APRESENTAÇÃO EM TRANSMISSÃO AO VIVO POR

Õ Centro de Tradições Gaúchas Guardião do Pago. fundação em
mantém até hoje a Tradição Gaúcha na Cidade de Planaíto/PR.
Pertencemos a 11 °RT do MTG Paraná.
Em nosso currículo, contamos com vários títulos culturais importantes em nível
Paranaense, tais como:
•  1® Lugar categoria Mirim-Gíwn.®rt 2018-Foz do

1® Lugar categoria Mirim - Lssc^ Do Rio Grande 2019 - Pa
2® Lt^r categoria Juvenii - Lascas Do Rk) Grande 2019 - R
1® Lugar categoria Mirim -2® Pianafíchè 2019 - Planalto

2° Lugar categoria Juvenil - 2® Píanaííché 2019 - Planalto
1® Lugar Categoria Mirim - Fe^vai Paran^nse de Arte e Tn
1® Lü^r Categoria JuvenS - Fs^^! Paranaense de Arte s T
3® ÍÃ^T Danç^ de - F^art 2019 - rki

Pa

Paranaense de Arte e - 2018 - Cascavel

to Branco

^19 - Quedas do

D2019-Qued. doi

Digitalizado com CamScanner



CENTRO DE "raADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIAO DO PAGO DE PUNALTO
CNPJ 78115029/0001-00

Lkiha km 52, Bairro iniorlor Planalto PR

5- EQUIPE TÉCNICA

Nome: Diéssica Fernanda Facciochi Brum
CPF: 085.594749-78
Função: Instruíora '
Portifólío Resumido: Inserida no meio tradiclonallsia desde 2004, como
dançarina. Instrutora de Danças Tradicionais Gatjchas, formada pelo Movimento
Tradicionalista Gaúcho, no ano de 2013, com aperfeiçoamento em 2015 e 2017.
Trabalha com danças tradicionais desde 2013, em CTGs da região sudoeste do
Paraná. Professora no CTG Guardião do Pago, desde 2015.

Nome: Alex Paz Corrêa "

CPF: oFiTeaO. 189-43
Função: Instrutor ' ^
Portifóíio Resumido: Inserido no meio tradicionalista desde 2009, como
dançarino. Instrutor de Danças Tradicionais Gaúchas, formado pelo Movimento
Tradicionalista Gaúcho, no ano de 2013, com aperfeiçoamento em 2015 e 2017.
Trabalha com danças tradicionais desde 2013, em CTGs da região sudoeste do
Paraná. Professor no CTG Guardião do Pago, desde 2015.

7 - DECLARAÇAO ^

7.1 Esta inscrição implica na minha plena aceitação de todas as condições
estabelecidas no Edita! de Chamamento Público N° 002/2020 - EDITAL DA LEI
W 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LE! ALDIR BLANC.

7.2. Declaro minha total responsabilidade pela utilização de documentos, textos,
imagens e outros meios, cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação
vigente.

7.3. As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira
responsabilidade.
Locai e data: PÍanalto. 15 de Dezern5ro"dê2Õ20^ ^ ^ ^
Assinatura obrigatória da propomnã:^ '

.'2,. t'i

ÍÍIÉMíÍíÍ-hI; ''

Digitalizado com CamScanner
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CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIÃO DO PAGO DE PLANALTO
CNPJ 78115029/0001-06

Linha km 52, Bairro Interior - Planalto PR

&

éi
m



w^ CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIÃO DO PAGO DE PLANALTO
CNPJ 78115029/0001-06

Linha km 52, Bairro Interior - Planalto PR
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CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIÃO DO PAGO DE PU\NALTO
CNPJ 78115029/0001-06

Linha km 52. Bairro Interior - Planalto PR

PLANALTCHÉ 2019 - PLANALTO/PR
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CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIÃO DO PAGO DE PLANALTO
CNPJ 78115029/0001-06

Linha km 52, Bairro Interior - Planalto PR
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CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIÃO DO PAGO DE PLANALTO
CNPJ 78115029/0001-06

Linha km 52, Bairro Interior - Planalto PR
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CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIÃO DO PAGO DE PLANALTO
CNPJ 78115029/0001-06

Linha km 52, Bairro interior - Planalto PR

ABERTURA JOGOS DA JUVENTUDE - PLANALTO/PR
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OLaif Jrta Grcbcr
OfleI»» d* C'*"

THiilo* » OôMmanIni ■

Comircí d« Capanami - PR
JmC CUcl Mll^hrtíntH

Jwr#rn«n'*<l«

PEOJETO D03 BSTATTJTCj
Bo c?,m.'no Bs taÂijTçCsa 0At:c5uc ,xlc TJ'.- 7^"^

«GATÍtUIO I

-T^. r, 7. . . S0'':;iEBÂrís,M 2 "r^t.Art.l o Centro de TrodiçSoo Gaúchas Guardião dc ̂ s.:o, "C*^
to estatuto será chan^ado Centro, fimdado an..., no na.r.lcírVv 1. 2'^-
nalto, Eatado do ?araníí, é una entidade Civil, coJiSl^aíiá de
de am&oQ os dcxoo, oca diotlnção de nacionalidade, credo "Tí
religioso I

Art.20 O Contro, cu^o prazo de duração é Ináeterriiiâdo, tex per fiai
I"Desenvolver toda e cual^^uftr âtivld^da

se a defesa do Patrimônio moral e cultural'do Bic C-rande de

II-Pugnar pela preeença carcante -io2 ao^tlvcs ̂
uchescos em todas as iranifeataçÕes do pensamento s da ruXt-ra Sml— '
Hlo Grandensej

III-Bivulgar o folclore do Bio Grande dc
do Brasil;

lY-Estiimlar e a:^rar, moral s msterlalmamd^,'
quanto possível, a criaçao de centros tradioionaXisi^s, mclecs 'nl—
turais ou conjuntos artísticos que se destines, ac culto cm. díTulga—*
ção das tradições gaúchas, sem caracter profisslcmali

7-Promover ctirsos istensivcs da folclcra,
ria e literatura do Hlo Grande do Sol, e efetuar rsmmices ds csrar-*
ter cultural, casgpelro e recreativo entre os aascci^dca;

Art«32- O centro tem sua sede e f^o ao Sm 52, isíniclpic de jriSsSwte
estado do Parana, Brasil;

Art«4S— O Patrimônio do centro é constituído peles hems Imcreis, se—
veis, semoventes, direitos e ações que possui;
§uiiico- O centro tem patrimônio absolutamente cistintc de s=ms assn-
ciados, 03 quais não respondem solidária e/ou Euosril£riam£n.-te pelss
obrigações contraídas pelo centro^
ârt.52- Centro, por si e/ou por seus departamentos sspe2iaIlzaio.3, '
poderá filiar-se a federações, ligas e outras entidades que Tnsarsu-*
o desenvolvimento dos ramos de suas finalidades#
Art#65- Centro conaervar-se-á estranho à ratéria de religião e Pcli-
tica-partidária, sendo vedada a cessão de suas dependências para
vidades dessas naturezas; f -^daivwissv
ârt#79~ O entandarte do centro, de foras retangal^, tsti as
e por emblena principal#.. !

as p'Orea«.,

CAPiroxo XI I

BOS SCÍCIOS - ABSISSlO E ÜXEGGBnS. I iVNíOlHOO
Art.Ss- A admissão de associados se fará radiante prcpcsta
pelo proposto e por sócio proponente#

§12 As proposfes serão fon^lsdas -ét
oficiais da Soci^ade e se farão aco^ahar do ml:cr corraspcndentf^^^jQ
vigente e duas fotografias 2Z2 do proposto s seus dependentes#

§22 Henhu2^ proposta sere azedada caso ^ j
satisfaça os requisitos do paragrefo anterior. 1

§32 As propostas apresentadas dentro das
gências regulamentares, serão afizadas por quisse (15) dias nc

Digitalizado com CamScanner
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*  o itrniRa mràü um mttm*,

!<• A ^D«9rim«tt« e I
?  awn^® ®» feiote® ̂

i^^to â« 4A1U'

1® d® ®ln,IU»í*»'

<rtir A «»«u ^

Is ú9 jála, «®r4

i4 ^ímnirterár'»»# 4 HdirHiáítí # ̂ fí

17* Km imi»o ds ̂ e^olgno* " Ir|í^^®
»v®J V idu liilM|[rfl unoMpftfíM^^

A®tu M %{
doo*iM»al»«

anon, aaiv

«epociais.

|R* Al» iiropoiiio qu«» liuuvor ii 14
« fâèp<.ntu ptKlsrií fBttiíjnfler iw«

oarMrtonjml,, íbbb, a„ roM-jg».
49® IIho portiirRt} fitii» uiitioQlado®

mtiyo quo áuDllflquo, íi oriUrlô {)lr<it&r J>3

^  aocinl coisoo-UQ dao u&guintoEi cutagoirI.ü'J d» oícloásí?^dador«o, BoneEárltoB, Honortírioe, FatrimoniQi®, gfotivoa «

s) BSItSXSRITOS - Ob socloo í^uü tsubam prestado rele-^ntos oez-^l^o® W
centro, rejaiE liidlcaâoa pela Diretoria à Aosembl^la Geral « por ®s^ '
^oclamdos e aqueleo Que tenham contribuído durante 40 anos, m ctts-
goria de efetivo.

h) EOKORâRIOS - 03 nao bocíob, que por relevantes serviços prestado» •
SC centro ou a conainidade aejam indicados pela Diretoria à Aaaesüsl^lja'
Ger&l e por eeta proclamadosj
c) PITHILIGRIAIS - Os çue como tal foram aceitos pelo pagac^nto de soa"
b6 vea de determinada ia^ortancia estabelecida pela diretoria j
d) EFETIVOS - Oa quej satisfeitas aa condições de admiasSo, se obrl—**
guem ao pagamento da mensalidade fixada j
e) THAESITdEIOS — Os ijue, satisfeitas as condições de admissão ̂ isen—•
tos de joia, paguem a mensalidade em dobro, e, a título de caução, àe-
poésitem tres mensalidades de sua categoria, no ato de entrega da pro
posta,

I- Seeta categora poderão ingressar as pessoas que por força de sua a-
tiTidade não tenham residência definitiva em Planalto, ou aqui se '
achem em trânsito.
II- Resta categoria de sócio transitório a ninguém será permitido per-
j^necer por mais de um ano, salvo casos especiais, a critério da Dire
toria;
IIX- Decorrido o prazo do item IX, fica obrigado a pagax a jóia em vi
gor, ingressando na categoria de sócio efetivo.
I?- para pagamento da jóia será computado 50^ das mensalidades pagas *
em dobro e para efeito de cálculo serão tomados por base somente as '
contribuições de ate doze meses,
7- O filho de sócio transitório para Ijjgreaaar na categoria de socio '
efetivo á obrigado ao pagamento da jóia integral,
?I- Ao sócio que estiver integrando eeta categoria, não ó dado .a direi
to de votar, nem de ser votado, 1 CCNf-HRE COiVI ;
l^arágrafo tínico - Os sócios, benea^rito, honorários e patriJSonlaiá^áSi^GlNAu ;
isentos do pagamento de mensalidades, I ;

CAPITDIO 111 Dstaü/Jâ/^'
DOS BIEEIIOS DOS SÕOIOS í J?

Art,10fl Todo o associado tem o direito de freqüentar a sede 9ofcial^-^tA"rQY\c;1q■:
suas dependências, em quaisquer eventos promovidos pelo centrij.^
Art,IX Considera-se família de sáoios a esposa, filhas solteiras,fi"

msnoTBB d® deiolto anos e pessoas que ooir^vw sob seu teto, na *

■.«ail0UMo com coinSevHW

Digitalizado com CamScannc
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r-m ttí ít- i.nf Pilho 4i» ^®]it) alíô^ír a-

\it kM«*. ««.m-mL.-!. y rí'»p#w «u nfip- mmh t|.©« ço^írifim^e#

i  ,\t. fl,^(.ío èfriiv»,

'  4 lí> '<Hí í.iMr^lwr cntmwititWj ã^ÍI-
.  ' " ' ^ " Í>li'í'tf/rlíi j 6 ]fH>lu4ijTrj íjf» «íí* tiojy» 4í«. 4-í. !»;;-
I ®«

Cp MUCiOlft. ^«01.1,1 «í,,,»^». . . - mí ^ J.. . ..

íim |oiit:r»{
tol0, tti--Vt-r^
IH kUPií» ifôpt

vVíi

^  ̂ * ^'^'"•'nlvinloe üíi ímípob ir^vinUiH
tlr âíHluyr .t. .nmÜ.n fl. Ao.érJUr.Ju a.r«X.
4r^i:r.. i> JirivíiiSoíi úcfjir-o íiiríiHoíj o:í nnr'.o'.Ut^^t$ ae-

r.i; (U^bito i-LiT. cop. « ToBüururla.
irl,:3e Aüi' «uroDlMon cí porrdtido ronM;ínr©E foiiVin do suan f^sÜÍ^R*
^ niído Jo^ct-nlro, \íwj vez obtida Jiccnça âa aimloria.
rfln.i-Tiíio \mUQ -^Afj denpoKno accorrfntoB de Wa a tm *
S.U ccpu, iluiaimiçao, ori3ar.L'ntaç5o, naínicn, diroiton atutoraS??, ttc. kh
r:ie ao oxcluoiva rccponoubiliâüde do aBoooiadQ quo eo prorov^r^ sabea-
üo-lho, aluda, o onuo de iudenizar qualoquer prc^jínon que venhas - 0-
correr cn conccqucncla da coüeão,
Art»l4C Qa oocios poderão froquentar o centro üconpanhadoo de visitan
tes, ectranhoa ao quadro oociul c nuo reDldcriteu liO cidcdOi desde que'
aasuGac a rcDponsabilidudc pelo idoneidade c atos de oeua convidados»
paras2*afo Unlco - líac footaa oociaio oénonte seri perjcitido c ix^&sso
de ccavidados jEodiante convite especial, requerido por aosociado*
Árt,152 É vedado aoe filhoo do aocico:
I- Pre^uertar aaluo de jcgoo que o centro cantíverj
II- Ate completar quatorze anos, freqüentar baileo,
Art» 162 Por motivo de luto, por morte da esposa, filhes ou pais, o '
associado poderá licenciar-se por tim ano, ficando ioento do pogamãníc»
de cfinsalidades»

Art»172 SÓ poderá licenciar-oe exceto previsto no artigo antc-ricr, o '
asnociado que fixar residência e domicílio fora do Sstado do Paraní,
lrt*l8fi O associado que por força de lei, oatiwr cuspíindo serviço
litar obrigatório, ficará isento do pagamento de mensalidade, desde '
cue o solicite por escrito»
fc't,192 Ab prerrogativas de associado se traneaatea ao cônjuge eup-ers-
tite.

Paragráfo TÍnico - Ho caso de falecimento de aaaociado em estado de vi
uvez suas prerrogativas se transmitem;
I- Aos filhos enquanto menoreo de dezoito anos,
II- Io filhao solteirão,

Art,20 - ie viávas dos sócios fundadores, beneméritos e fconorariosjsao
OBseguradoo os mesmos direitos que haviam oido conferidos s seus sari-
doe, enquanto pernfânecerem cm estado de viuvez primitivo,
Art*212 Pm caso de falecimento de aoooelado ou sua esposa o Centro '
prestará homenagens condizentes, hasteando o i-avilhao social em sinal,
de luto e se fazendo representar no sepultamento.
Art,222 Os sócios j>atrlmoniaiD poderão ser transferidos, desde que s-J
provado o nome do adquirente na fones do art.82 e pago o ̂ ^.or
pendente a 10?í do valor do títtdo ao centro. í Q ORIGINAL
Paragrafo tínioo - ̂or causa mortlr o titulo trannsite-se na forma do
dft,192, isento de qualquer twxa. | í<3 i o

'  CAFÍTÜW IV ' -: »ÍJ&
SAS OBIilOAÇte BO S(5a:0S ' fü i

Art,232 são doveres do sócios; 1
a) Eespeitar c fazer respeitar os àiBpoBltA'^os d® presente Seta ^^hatura

ilml M'iI'íímê
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t) Atidlot' t\H diiuinrio., drt hl ini|:ni'U.
0Aí'1'i'in,{) V

.,4.( ... 4 iMiiMifumiiinAjd

rih uodtt Vft'/! W
(»t| adfjni
ííi fiid fftVd' de

.ydü Au doml.tííif^tiM uMi'í\n Mi>:i .}a! 1 ddí\u, nop oHcji'll:o U ülrotoria o o ♦
h1T,Í'I,.1m nut.m' rjulln di»ii « TaünHfíirdrt,., t.) nMuncI ,4du, cto mu'1 10.1 1 Hí' doriil 1'IíiVOI'A A/mXflrdl» niiirit^ a i'daí»oui Ivíi .Idum ildddii fiuoUil o hei dn uohee áti\U3í\*)tin\;rjU,

(lAvlTin.d VI
A  4 n.-« A f , IM.lNAld))Ain<lUAPt.PÍJü A.ni MÍEOiníi .iiu, liirp1,)|};lPoiii o pruuonlo ráuí:íii.iiVo norrio jmpoflüaa
du artijdlnJ^OEi pmidlli.Uidonj

Advord nnc.l h yüi'b«i i:iii po.i' oíicpito;
b) íbiEd^uHunu rt to «lay.Q innuon do naiin dlro!tdt:on do sócio,
o) |'M lmi»uv;no,
fc " pouallilade-i ytiono Impontaa paXa Dlí^otorla, após as avoriyua-*

J.udI .oponflovfíil n, oabondo ao acunado o de clofendor-aÊí} a-
iPftvaji do doPosa ouorlta ou voiduil qu<3 norà apreciada aritoa do julga-
monl:o, quaiulci so tratar doa cason das letrau "I}"E"C". O associado con
VocAdo, ooiitprovtulaiimnto para ouso Pliti e que não so Pizer presente h.
j-imuian, uora julgado a revelia.
§í>8 Pudidon rí rocoíiniOotViçoeíi, rolativou ka penalidades impostas, de
vem Mor onc/miluhados ao Pronidente, parn apreciação da Diretoria.
§38 A pona do nuüpennãíj t5Slondc-ao aor. direitos don sócios punidos *
mas não susta a vigência das obrigações a que estão sujeitos,

'§dO A üirotoi-lft poderá noinoav uma comissão de julgamento que, apreci
ando oíi Patos recomendará a atitude a soi- tomada.
Art.Piií não possíveln de pena?
a) Os qiio deixnríín? do pagar suas mensalidades por um trimestre, quan
do procurados pelo cobrador, ou por quatro meses consecutivos, por *
qualquo.r motivo.
h) On ípio causarem danos à patrimônio do centro e se negarem a inde -
nixa-lofl.
c) Os quo apresentarem ao centro visitantes com falsas identidades. '
d) 03 quo promoverem dosordei^ ou discussãoes inconvenientes no re -
cinto de qualquer das dependências do centro,
e) 03 que, em qualquer recinto do centro, desacataren'ou desrespeita
rem monibros da Diretoria, ainda que não estejam no exercício de suas'
funções. ^

P) Os quo, por qualquer meio, procurarem lançar em descretido o cen -
troPalseando seus devavos sociais.
g) Oa que Infríngirísn outra qualquer disposição do presente Estatuto.
FavagraPt) único serão passíveis de eliminação sumaria, os associados'
que incorrem nas faltas previstas nus alínea3/"a" . b".
Ârt.27- Ao sócio eliminado, salvo os enquadrados nas alíneas a"e"b" '
do ar't.26o, cabe o direito de recorrer da decisão, solicitando para '
tanto, que o Presidonto convoque Assembléia para esta finalidade,
Paragrafo único - A^.. solicitação deve ser Peita no pra7.o de trinta
dias contados da ciência do interessado, findo o qual pecdená o direi
to.* ^
Art.282 - Ao Bhcio excluído do Centro serã permitido reingressar após
decorridos dois anos da eliminação, observando-se o disposto na Capi
tulo XI.
§18 O sócio eliminado por falta de pagamento poderá ser novamente pro
posto, em qualquer época, desde <jue salde seu debito para ccmi a tesou
raria e realiza o pa^amenOo da jjoia à vista,
§28 O associada eliminado devera restituir sua identidade seciaV-e ae—
dtí sevxs dependentes. • CONFERE CC

CAPimO VII 1 OORiGINAi
DOS PÜDERES DO CBHTEO

Art.aga glo poderes do Centro | lo .u
I  A Âssanbléia Gerai. ^ Cata_-AjJsiL;'_
II« Diretoria. | .
XI2 conselno de Vagueados. .r |
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w|^ir« l»»r útt ^A1i Uiiinili»
flOCSiHl

Ar Vnqiioanfin L'rmií»í)'il o ,]n -inln <ilr./3f.nlo'í.
íi.T íiernl px-avnlnf.vifr aobfi oa 'Virais 'pv^deitífi Oc CciitJo o obi'i(jní!i todos on prosontoa o auaont^a.

CAPITlíbO yiii
M COMPETÊNCIA DA DIRETORIA. \

A5-t.3l- típit Competi? a Diretoria administrar e zelar por todos os D®- ^
ns da sociedade. j
Art.3l- Qualquer gasto que ultrapasso o correspondente a 10 galíurlos \
rdnpnos, devera ser autorizados pelc\ Diretoria.

^  p^Nigi^afo T^ico- Os gasnt gastos de valor igual ou inferior a 10 sa
lários mínimos somente poderão ser efetuados com autorização do Pre
sidente.

Art.33- Fazer cumprir o presente estatuto, Regimentos, resoluções e •
as de Assembléia Beral.

Art.34- Admitir, readmitir, eliminar ou suspender, licenciar sócios»
e permitir ao proposto a socio a freqüência temporária as dependen -
cias sociais.

A2"t.35- Resolver qualquer caso de urgência, nSo previsto no estatuto,
para posterior referendo da assembléia Geral.
Art.36- Considerar como ababdonado o cargo, quando o membro da Dire
toria houver faltado tres sessões consecutivas, sem motivo justifica
do. ^
Art.37- Dar posse a membros da Diretoria quando em carater de subst_i j
tuição,
Paragrafo único-Apresentar a consideração dos associados, com antece
dencia mínima de dez dias, uma chapa És que devrâ sucede-la na dire
ção do centro na gestão seguinte. , . ^
Art.38 Nomear comissões para desempenhar missões de carater provisó
rio e/ou especifico. . _
Art.39 Manter e estreitar, quando possível, as relações com outras '

^  sociedades co-irmas. ^ ^
Art#—40 Fixar os valor da joia e das mensalidades. ^

CAPITULO IX
PÂS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE.

Art.41~ Representar ativa e passivamente o centro. j
Art.42- Convocar, marcar e presidir as sessões de assembléia e da Di j
retoria, com direito apenas ao voto de desampare. ^ ^ ,
§is- Quando necessário, convocar reuniões extraordinárias dos podere

laí-Vônvoc^f^^dlntro do prazo máximo de trinta dias, regiões de as
lensbléia geraí, guando solicitadas na íorma do §3» do art. 68.
Art 43- Representar o centro ou se fazer representai- em todos °s l®|lnNFERt CO^e'frepr1slnSçlo se imponha, podendo, para tanto deleg^ pod^e^N^f^^^-O
Art.44- Ltorizar pagamentos, datando e rubricando documentos. •
Art.45- Dispender em representações uma verba a ser mstxpx estipi^la- . . ,

Art,46^~ Assinw^ciieques para a retirada de numerários depositado^ ^ n
em estabelecimentos de créditos, em conjunto com o Piretor de

Cumprir e iàzer cumprir o presente estatuto, bem como as
A4dc o da Diratnrift. • .

DiQnalUado oom camSuMwr
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yarMBraro
^ tumltuoaao. o« on.,.rr.r ua
i ; Arií#49® ■*■ I^ooXüDm

Iiííor! d« ,>í,ioa, «-■ âr.5Ó= - Auotoron":" " "" ""
Contro. rubriTOnâo » Me«m-r..r.to doa Uy«a áo >
ArUSl - í>i'ovi(ionoinr
Eotütuto bom como do uuau"i?í+ " ^utoridado üompotfcnfcíi o rcgíofcro doate
Art.52 ^ Bindu üuu udmlnin? ^
too veriflcadoü duronto « n rolat^lo doe ücontactea
monto de üócioo, e m;Hn „ l ° ^amo do patrícSaio,. jTtnançao, co-/i

üüüUíitoü do intorooae aoclal.

OAlPiniO X
Art.53 - Substituir o T>rnní1^ ATribuiçOes DO 7102 PaSSIDEIíTSo i^eoidonto om ddus impôdimontoo.

capítulo n
Art.54 - a) Suporintenfln-^ ATfíXprriçüS^ DO BIBETOH M SSOESTAm.  1.) f ff
ssoes de Assembléia e de f e^cpediente o lavrar as atas das c9-«
sidente, l^etoria, ascinando-ao em conjunto com o pr^

sócio, bem^offiravioL"L^S!r ° nom dos candidatos a'VIDOS de interesse do qt^dro social,
capítulo 211

Art ai ATELHUIçOES 2)0 DIEETSH PE lESODEAHIÂ.Su^rlntender os serviços geraio de sua diretoria.
T  ,_ Contas do centro, devidamente autorizadas e vidadaapelo presidente,

-. ü Apresentar mensalmente o balancete e anualmente o Balanço 5eral à Diretoria, * -
d) Depositar o saldo de numerário em estabelecimento bancario. j
e) Assinar cheques cju documentos psnâ retirada ãe numerário, ?
f) Pornecer a Diretoria a relaçao dos sócios que se acham em a- ;

trazo,
g) í^cultar ao conselho de Yaqueanos, os eleinnetos que forem ne

CGSsarios, para que este possa dar cabal deserqjenho a sua fundão, "
GAPÍTOIC nxi
DAS ATHIHJIÇÕES DO BIHEÍOH D3 PATEB^ÔDIO

Àrt»56 - Superintender os serviços gerais de sua diretoria.
b)2elar pelos bens moveia e imóveis do Centro, fazendo as aqui

sições, bem como consertos, reformas e tudo mais que for necessário,!»
ra z manutonção e funcionamento, juntamente com o Presidente, "

c)Inventariar o Patrimônio Social, insorevendo-o es livro apro
priado. i

d)Pazer ifânter o asseio e licçeza da sede, í
CAPÍrJLO 2IV '
DAS ATPIBUIÇÕS3 DO DIRETOR SOCIAL

Art,57-a)0rganizar a prograssçio social, em conjunto com. o Presidente.
b)ProsoTer festas com a finalidade de estimular a freq;uencia »

doa asaociados â sede social. ^
c)Indicâr ao Presidente a contratação de orquestras, conjunt<B'CÕNr£r<c

staieicais e "shci^** ■bem como a ornamentação âa sede, | O ORIGINAI
GAPÍTüIO Z7 I
MS 3SPASME520S

Art.SÔ - Â Diretoria poderá criar departamentos específicos para me-^^ ^
Xhor atender as finalidades do eentro, tais como artístico,
«to. 03 quais terão seus diretores nomeados pela direti^^-e
dos ao Diretor social. "

cArfmo m ^
DAS ATRIHTIÇÇES ^ COÍTSEIRO JB YX^VZÁV-OS

- a«3?reseatar o quadro mOm coi^jarececdo as re^imlSea de dire- .
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o VOU.ÇÕO».
BÍninio doin/tron, ('j/\) P^^oldonto^ mcdiunto podido escrito, de no
t«r do uoiiuntoo ooouciír u oonvocftguo du dlrotorio para tra-
^rt.60 '^)nnoüim„í, ̂
inlotrntivôü ima nn v.Ii " dontübilidudo do oontro o qu qíod admi-

íl «uaofflblüiu» ^ putrlnionlül finunooiro u nur apresentadou «uaofflblüiu, Podondo patrimonial iinunoclro u nar apresentado
julgar nocüüotfrio nr. todoa ou infarmoa dodou a documentos (iuc**o uurio uo douoinponbo du função,

CAPÍTULO XVII

Art.61-Ao oooaÕDo tiuvun - CES35E3 PELIBEIíATIVAS ■'
pola Pirotoria. oxorcldao polo noooinblãiQ gorai do aoooclQdoa e

§20 Aa drannmnV?/?!"® <3r<31nuViaa o extraordinárias.§20 Aa de soaomble^la ® extraordinárias,
scmbro na-rn garal ordinãria roalizur^sc-ao na 12 quinzena'do dezembro sara ao oruinuria roalizur-sc-ao na IQ quinzena'

queanoB e nu 22 quin-ena fíT ^ conselho do Va-
loitOH e tomar conheelmoní- aubocquento para empossar os e-
to'rio final patrimonial e financeiro, o relatório final nT.T^paa.,4.cI i uuxunço patrimonial e financoi

§30 As asaemhi '■ ^ Diretoria que encerra o mandato,50* AQ assembléia it«w>t r . «^<2 Ao v^vio aüuuii-u ü loauuaoo,

;or:;.ríK:i':r~"• vi5?s-EÍniffio de 80^ dos s0010^61^8 somente se realizará com o
i"»,+ fi o A r.« ■U1 '• Signatários do requerimento,

A  axtraordináràa, cuja ordem do dia seja de alter ç o do Estatuto, somente serã realizado após o descurso do ~
nSícias publicação do projeto de alteração no quadro de '
Pará^afo tfnico - Aa demais serio convocadas com antecedência tn-fn-íTra de'
dez dias (10),
Art,63 - A assembléia geral exerce poder supremo no centro e tem força '
deliberativa^quando funcionar com a presença de, no mínimo, quinze soci-
os em condição de votar,
Parigrafo jínico - Cumpre-lhe resolver e autorizar sobre;emissão de títu
los, empréstimos, Gonstruções,reformas,alienações e aquisição de moveis»
Art,64 - As discuções nas reuniões poderão versar sobre negocies corren
tes de interesse do centro, cabendo a todos e a cada sócio fazer propos
tas de interesse geral não podendo, entretanto propor assuntos alheios •
do ordem do dia constantes da convocação,
Parígrafo ifnico - Se a discução e votação das propostas nao reunlre con
dições de serem apreciadas da mesma sessão o presidente determinara o a-
diantamento dos trabalhos, M*eando data para nova reunião, '
Art.65 " A assembléia, após instalada pelo presidente do centro, escolhe
rã em voto aberto, seu presidente e secretário, deliberando do mesmo mo
do a forma de votação da ordem do dia,

CAPlTOIO XVIII
^  ̂ PÂS SIEIÇÕES

Art,66 - As eleições serão procedidas por escurtinio secreto.
Art,67 - Aberta a sessão de assembléia geral, pelo presidente, este de-'
termiüjarã, de iii®diato, o recolMasnto e enceiu^ameato no livro de presen
ça. ^ _ ~

§lfi — So poderão ser votados os associados constantes das clmipas a—
presentadas em conformidade com o Art.37 parágrafo línico e ou oe que *
constarem das chapas apreseni^daa na forma do parágrafo segundo deste '
art., em pleno gozo de seus direitos,

§2^ - A chap® aludida ãü ^ágrcfo anteri^ deverá ser oqs^letM^t?'
mua direitos ©a vigor, atá cinco dias antes das eleições, esldoctóáíS
emitido em duas vias. Ao ser apresentado será ^tado e rubrlc4^o peJ.o
J^ôBidente e secrotárlo, dando-se recibo na segunda via, ? DaiajS

DlgltaUzodo com CatnScanner

ao3



^  Dl, (í
doa nawi "" ^ooodidu n wf-n«? copiplctü, vòdoda votação nondnal^

o roeDi>ii.™f,L.?'-,° düülgnarã dois ousociaJ/ícX o rocoJh*n>íinf,v .^.. uuuignara üoia Quftocia-t;

doo Doisnon ^ ~ ̂  *°^ução so Turif o^íiulUa, através de iirníia práprlatíl
í  di^otorin o âiütíntuo: Umri oom os nomoo'A  - "-"^otorin r, uBíJ com oo nomoo-

"í"^'«9"o Dorif ofutua.lu °° «"""'OJho ao Vaq.uoanoa.doa pelo prooidente, porunto^ n" "" maioa--
Art.69 - Conoidorar-Bo-I noBoEbloiin

fileitoa OD Qüiididatoa q^ue obtiverem malorifi fie vo
Art»70 - O preoider.te ur i v "
Art.71 - jBn cano do remn ̂  porante a ococmbleia o nome doa oleitoroa,
oes antes de terminar o manLr preoidente do Centro, ato' ocIü mo
do cargo vago no prazo àn xta procedida eloição para proenehia>ento'
Art.72 - No cBBo de renunc4fi° ̂  contando^da data ds occironclB»
de cargo eletivo, em qualnuí»-! exclusão de qualquer doo detentores,
preencherá o cargo vaco "nrj ^ diretoria por indicação do presidente
ser realizada, ' da lí asaembleia geral que vier a *
irt.73 - O mandato da dire-tní-in « ^
de dois anos (2). conselho de Vaqueanos oera pelo prazo'

CAPÍTOXO XU
DO CAIENDÍRIO SOCIâl

irt.74 "■ O Centro promovera' os seguintes bailes:

-vnr^ivas P poderá promover outras atividades sociais, es-pis senpre que julgar do interesse do quadro social.

CAPÍTtJIO 2Z
DCS CONVIDES

portivas

Ârt^75- Para os bailes serão expedidos convites,
parágrafo Onico - A critério da diretoria a expedição de convites poderá '
ser convertida em publicação pela icçarensa ou por fixação no quadro de notí
cias, ""
Art,76 - Os forasteiros tei^o ingresso Jiediante convite especial, que será'
concedido, no niáximo diws veses por ano ao i^smo convidado. '
Peragrafo ifnico - Os convites a critério da diretoria, poderão ser cobrados
e deverão ser retirados sempre por um associado quites com a tessouraria e'
num limite de dois convidados por associado.
Art,77 - Ficara a critério da diretoria convidar autoridades para oa even-' t
tos que venham ser realizados.
Art,78 - O presidente poderá conceder, por solicitação de associado, autor T
zação para freqüência provisória, por 60 dias, a pessoa que venham reaidirVj
definitivamente ou temporariajesnte na cidade,
Parágrafo tfnico - A autorização será concedida por uma unioa vez a siesma '

"pessoa*
cAPífüio m
mSFOSIÇÕES GERAIS

Art,79 - Todos as deliberações de assembléia geral, bem como as de direto
ria'que forem de interesse geral do qi:^dro social serão afixados no quadro
de notícias* ^ .
Art.80 - No caso de renuncia de forsa colei^va, da diretoria, o presiaente
deaissionario devera, dentro de dez dias, convocar assembléia geral extra
ordinária para deliVeraçao sobre os destinos da entidade# ^
irt.81 - A cessão de qualquer dependência do Centro sera efetivada a cri te

Peráíprafo tfnico - Para as reuniões de associados e de clubes de Serviços,'
a eedênoia ficará a critério do presidente. _ ^íP-toria
Art#82 - Oa casos offiissos nesse estatuto serão resolvidos pela diretoria.Art.83 - O presente estatuto entrará em vigor, na data de_sua apro^çaottla «.imbiáS extwordinfria, espeoiBlr®nte convocada para este f^-gisgpAL
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Oltílr Jfífl Greiitir
Oficlkl à* C'»"

TlltílM • 0«c*míM»i ■ PmM««

CoinifcA C#pw8Wi ■ PR
>*« CUcl MtidrtlHiU

PROJETO D03 E3TAXnTC3 •■
DO CnSTÍTRO DE TRADIçCÍSS OAtTCEArj íJTTASDTIC

CAPÍTUIO I
" . o. ^ ^ SQ'J1EDADE,GUA ORTOESf, D7RAÇÃ0 2Art»l O Centro do TradlçSoo CQuohea OuardlSo dc

to estatuto oorü chanado Centro, rundodo on^.., no !Bor*Icíp.lO'
nnlto, Betado do Paronií, o una entidade Civil, conslçufdâ de
de ambos os 00x00, oom diotinção do nacionalidade, credo o?-
roligiosoj

O Centro, cujo prazo de duração o indeterminado, jcr flxs
I-Desenvolver toda e oualíiuer stivldâde ví-^

se a defesa do Patrimônio moral e cultural do Eio Grande dc Snls
II-Pugnar pela presença i^rcante dos motivos gg.

uchescos em todas as manifestações do pensaDento e da cultrsrs 2tl-' '
Hio Grandense;

III-Divulgar o folclore do Bio Grande dc £:;X e"
do Brasil;

^  IV-Bstiimlar e ajroarar, sarai e satsrislmend-a,'•
quanto possível, a criação de centros tradicionalistas, rsclsss csl—
t^ais ou conjiwtoa artisticos que se destines, ao caXto cs dirnlga--*
çao das tradições gaúchas, sem caracter profissional;

V-Promover cursos intensivos de foldcre, listK
ria e literatura do Bio Grande do Sul, e efetuar reuniões de cacas—*
ter cultural, caagpeiro e recreativo entre os associados;

A2rt»3ô- O centro tem sua sede e foro no Brn 52, jaínielpic de Plan2ltc=
estado do Paranã, Brasil;
Art.42- o Patrimônio do centro é conatituido peltís oess íaáveis, 225-
vais, semoventes, direitos e ações que possui;
§unico- O centro tem patrimônio absolutamente distinte de ssus asas-
ciadoB, os quais não respondem solidsbia e/ou subaiâiarisssstíe pelss
obrigações contraidas pelo centro;
Art.5®- Centro, por si e/ou por seus departamentos Bspecisllsadcs, *
poderã filiar-se a federações, ligas e outras entidades qns vlsaren*
o desenvolvimento dos ramos de suas finalidades.
Art<
tica-
vidades dessaa naturezas;
Art.T®- O entandarte do centro, de forsa retangular, tas as
e por emblema principal. ••

/—/•

VSJfUVWI
icres..

SSV

CJIAPITIJIO II
DOS SdCIOS - ADISISSro S SÜnSObHIàS.

^rt.82— A admissão de associados se fara mediante prcnosta
pelo proposto e por sõcio proponente. "
•  ̂ ^ §1® <^s propostas serão fensaiadas éE i^ressi

da-Sociedade e se faraó acos^ianhar do v«7 ot corresucndezs^L
vigente e duas fotografias 2Z2 do proposto e seus dependentes»

§2® Kenhuna proposta será apreciada caso $ao •jc un osatisfaça os requisitos do paragráfo anterior. | DaíadliZa^
^  §3® As propostas aposentadas dentro das 4xi—C- .

genoias regulamentar es, serão afixadas nor auinae (15) dias ao

nVNíOWO O
b®Sí3iStí5dNO'

IFÊRE

. ASSfNAT -(A
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:  çfo. Pitido o prtt«o aorfio ua attoma, ohjnto úp dÀilVre-*
oobro u idoriolduda dn^!^ ̂  rtlrôfcorJtt raeorvB-iia o ÚItpUo ãp «Ii^Hcot»*

^^pi*t»pãiiiO|^tiiirinilo PU /íJíiou ffuo ucfi^JLv «©«yenlcJit#»
odorutinio neorcito* ^ ̂ oUquo áu propouít» poln ©Irctcrrld pffré por'

vor tt liou fftvor a/3 «dtcltlflo d propoato qu« obtl-<

ifl do lálii ,1 • rejfilçMo, u Ijsportfinclü ti
ddtroguoo»' "Volvida i>it«((ritltsiini<i| aoo»p(tnhadB fio» dooufiwntoa •
il4'r»eltfi Í1 ITOpOlitO qUO }fOUV(fr «IdO TOOUdBfiOf cSo C^bO
XoX püotand^ I2er.»««r na««ni. c« •.  ' ̂ ^«ooiTiaoo oolo soooo dü rojíil^BO»
—♦« podorno oor uoooolufioo 00 conoroo do dezod
800 nwtivo quo iuctlflquo, « orltJrlo do Dirotorla os ca--
Art»9® O quadro aoolol coisõo-oe dac oegaintoo cato^orlas de oécloc:
puxidndoreo, BcnezneritoSi Honorírico, FatrinoniaiOf Bfotivoe e Trossító
rioB. "•
a) SSUSüáRITOS - O0 sácios que totíhan prestado relevaatea aerrigoa ao*

^  centro, ee^ain indlcadoe pela Diretoria à Aosenibl^la CroraX e pccr esta '
proclaisadoa e aqueles que tenham contribuído durante 40 anos, na cate
goria de efetivo.
b) H)2«OEABIOS - Oe nao sócios, que por relevantes serviços prestados •
ao centro ou a cosamidade selam indicados pela Diretoria â Aasesdilóia'
Geral e por esta proclanados;
c) PA5SIK0HI&IS - Os que como tal foram aceitos pelo paganezrto de usa*
só vez de determinada iisportancla estabelecida pela diretoria;
d) BEBfIVOS — Os que, satisfeitas as condições de adisissão, se obri-**
guem ao pagaaanto da mensalidade fixada;
e) 2HAK5I2I<$HI0S — Os que, satisfeitais as condições de admissão, isea-'
tos de jóia, pagues a mensalidade em dobro, e, a título de caução, de-

! poásitem tres mensalidades de sua categoria, no ato de entróga da pro-
, posta* *
1- Festa categora poderão ingressar as pessoas que por força de sua a-
tividade não tenham residência definitiva em Planalto, ou aqui se *
achem em trânsito*
IX- Festa categoria de sócio transitório a nlngoái será permitido per-

^  sanecer por mais de um ano, salvo casos especiais, a critério da Dire
toria; ^
IH- Decorrido o prazo do item II, fica obrigado a pagar a Jóia es vi-
SOTf ingressando na categoria de socio efetivo*
17- Para pagamento da jóia será cosputado 50í das mensalidades pagas •
em dobro e J>ara efeito de cálculo serão toados por base sfeente as «
contriboiçoes de ató doze meses m ^
7- O filho de sócio transitório ^ara liágressar na categoria de socio •
efetivo á obrigado ao pagamento da loia integral*
71- Ao sócio que estiver integrando esta categoria, oÃo é ãsão
to de votar, nem de ser velado* | :
Parágrafo tfnico - Os sócios, beneB&rito, honorários e patrÍJKHJpaa^»aw«'«^ j
isentos do pagamento de j^nsalidades* i i<7 ^

CàPPEOIom tOmâJLUâci^',
DOS DIHBI20S D(S S<5CI0S í <P j

Art,10fl 2odo o associado tem o direito de freqüentar a scdesJlal^^tfflDgQâai
suas dependências, em quaisquer eventos promovidos 3^0 centro» . ^ J
ârt.n Oonsidera-se famlla de sócios a espcma, filias ,
Ibt» menores de dezoito anos e pessoas qjue convivam sob seu teto, na
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^tOj.vKí^or.lífr?> í> nrH^ríií àu rilr<.t4rJiw
.  - 'lí^CO" rslhfí íii» ritttii iTiSíicí}iíis> aliii»?Í2*

fjDÇ tiv icV.i:iif rfiíiiuijritíxf o lictriru Sii/'tti!*pur íiT» 'i^Jíítlro
;  lauto» tl»AM-^rí? av*í'*Mífri;!r:» j } iíj«ü!'tu nli? nt-ir ííví f?ft «íj-c>fi cíí?.;'i

ilCi Uííotí» j j.!i|f>nr»iUí rr»4:i£Hí» l/^ r.ílí/r frt-
Y^ttio cirl»>(rM'ih ili. uUíi^ f.frUvtí,

!  ̂ 0 '|\ip /;i.'r!r"l«r cnoAssinlo í.^íj^í"
oitní f "■ *.l *tv.l1tt itü toi'Ji» I o líiuluíJiíO 'If' í5'ií« íiolvií '/CSfU >1 í» «''fi**

'  tf»
;  Hin-iooi ri»nHiilv»í!ÍMj d» frftpoij |;rí*vlííton
!• ilevíio voluv o ttc-r voIííAoíí jj'«í»ríi oo cí»r/;eii iílt?tlvoM ün Cf©<3j'?'S*»'Í*'I

xiv o âdli"Uor5»r 015 nct:noon d<? ^ifinoiihlrtlú (Joral#
iMrt-^.ifo Único — 3cr»p jiriviido» dcntoo dirtitca 0'i fl nr6-i^»'^&íí
tivortfjs cí; lUíblto jorti cor:: a Tonourariu,

Aot? riocociotlon cj pcriiitido roalisoroc foutan do cums rss-íiíiir-*
aâ uodo do^contro, uw» vez obtida licença dn diretoria,
rariii^uro único *"^«^0 denpozoo dccorrc-ntco dt tíilc roctao» a ciovr aa '
da cepa, iluininüção, ornajifcntaçco, eÚoIcü, diroitoo atutcraln, otc.
rao do oxcluolva rcDponaabilidadc do aocooiado «juc co prccovcr» crictn—
do-lbo, uindti, o onuo do indenizar qualaqucr prc^aízoa 'iue venhas «'- o-
corrcr cb conccqucncio da cconão.
Art*14^ Oo oocion poderão flrcquentar o centro acor^fanhadoo de vlcitan—
too, OQtranhoD ao quadro noclul o não rocidcntoo na cidodo, doodc que'
aucujoac a reoponoabilidadc pelo Idonoidodo c atoo de aeun convldi^dcs»
paríicrafo tínico - líao footaa oociaio oósento oer^ perrdtido o isjjrtszzt
de convidados loodiantc convite especial, requerido por aenociado*
Art.lÇfi É vedado aos filhoo de sócios:
I- Pre^uontar solas de jogos que o centro contiver}
II- Ate conpletar quatorze anos, íi^equentar bailes.
Art. 16Q Por motivo de luto, por corte da esposa, filhes ou pais, o •
associado poderí licenciar-se por uc ano, ficando isento do pagacantc'
de cenoalidadcs.
Art*17D SÓ poderá licenciar-se exceto prcviato no artigo antericr, o '
ascociado que fixar residência e docicíllo fora do Bstado do Paraná»
Art»l8fi O associado que por força de lei, estiver curptindo serviço ri
litar obrigatório, ficará isento do pagacento de ceasalidaáe, desde
cue o solicite por escrito.
ibrtfl9fi Aa prerrogativas de associado se tranemtesi ao cônjuge supers-
tite.
Paregráfo Único - Ko caso de falecir»nto de associado er estado de vi
uvez suas prerrogativas se transeitec:
I- Aos filhos enquanto ssenoreo de dezoito anos.
II- Ao filhas solteiras. ^
Art.20 - Is viávaa dos sócios fundadores, beneeeritoa e hcnorario2,sio
assegurados os cescioa direitos que haviam sido conferidos a se\is r2.ri-
doc, enqxianto pernanecereD en estado de viuvez pricitivo.
Art.21fi Pb caso de faleciisento de associado ou sua esposa o Centro *
prestará hosrenagens condizentes, hasteando o j-avilhao social ec sinal,
de luto e ue fazendo representar no sepult&cento.
Art.22fi Os sócios patriBoniaio poderão ser transferidos, desde que a-^
provado o noce do adquirente na forma do art. 8® e pago o Q0t\4
pendente a iQJí do valor do título ao centro. I '
I^aragrafo tínico - Por causa cortir o titulo transizite-se na forne aó^^* '
^t.l9ft, isento de qualquer taxa. i i<o 1 o

CAPÍTULO lY MàAJÈ.L±^j^
DAS OBHIOAÇÕES DD Stíc. OS i f

Art.23® são deveres do sócios: i l1^JUT\CxrY\ç)j^
a) Hespeitar e fazer respeitar oa dinpo8Ítá'^08 do presente Sstatuto
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i. jlDU IniciriMini
l'j ["'«'» •»lipj|j»u;ttiin UíHJIhIuI ,
úrtilu iiit íri l iliu, iiifjH ♦Hiíj.ltíi íííj«iífi|iíuDm'l« fln 'í" iiiouíííiI.I-

■  mi.1« U« tMiiulnli. 41111,...MMrtP ,IP cri., .10 OaMvo. Tiij yx ifo
r  »l) )*,'ni?M»Uu' dü iiin.irt ' "" 'H'*' "«i rr'í'ii,'íi ?i Idíin í HUO.ÍíiJ ?

Vir«lr>i IdnpoiiimH íuití V «íinlilrndti minj.,n ,m i.ofHíi cm»1í, ví>% wwla 'íX'-'-

r) An«. onJí\'.f ;l: :í:; ;!rr:,lí^
OAflaHII,0 V

r«w.,|VrtC..1l,"íuo '"'V'"'"/"-;""- nnito « ■I-Uí.oi.fi.rlí., -t,txo iinQtii a rnQUtt,.?ír"''"*'i"i' V' íHaicl l«r (loinluunu, ilnvoivi «noxíir »rt . . IJOI.I n íumua n nu dn ainiú dniion.lonloíi.

0.1Ü A '„i ''IWAUIMWilfl
nu Matnliito Bovr.o Jinpoflín»
n| AdvoiMemoJn yovhm üii ik» oaoi^ltoi
i'l Kjimyílní-So"'^'' Wddna do nona dlronllon do aóülo.

aoríto Impootafl j
ttvoln, «abundo ao aci

mtmio' fman3A'^n« voiMial (jue, íieríi apreciada anti20 do julga-.voVfldí) romnínSi.',,!: ?'* iQtraa "D"E»C". O aoaoclaclo con^  rounir»ó, *uorA jíIigSdS a rüvolia?" ° presente à r
vem rolativoa àa penalidades impostos, de-

rí>onn dn n I^renidente, pnrn apreciação da Diretoria.
iwhM não nnntn « ? estonde-ac aos diroitoa doa sócios punidos '

A ddrotoríM nÍK? obrigaçSes a que estão sujeitos,
ando m P/ítoM 2 nomear uma comissão de julgamento que, apreci-? . 0 -? i" recomendara a atitude a ser tomada.Art.fld: fião poasdvein de pena,
do n^DÓoíadoA*»!."?!!! «lensalidades por um trimestre, quan-quniqmii'' motivo oobiador, ou por quatro meaea consecutivos, por '
nlzo-lon° «'O"®® ^ patrimônio do centro e ae negarem a Inde -
c) Oa que apre5entiu<om ao centro visitantes cora falsas Identldad-s. >d) Os y>o promoverem desordeii; ou discussãoes inconvenientes no're -
cinto de quulque," das dependências do centro, " •
o) Os que, em qualquer i^ecinto do centro, desacatarem'ou deqrí»«íDMt-a
fimç5e?''°^ "'o Diretoria, ainda que não estejam no exercício de suas^

í) Os que, por qualquer meio, procurarem lançar em descrétido o cen -
tro Pai soando seus dovei'cs sociais,
9) O!! 1"° ínf^^lnairem oul^a qualquer disposição do presente EstatutoParagrafo único serão passíveis de eliminação sumária, os associSosI
que incorrem^nas faltas previstas nas ailneas/"a" • • • b"
Art.27- Ao aocio eliminado, salvo os enquadrados nas alinêas a"e"b« f

o direito de recorrer da decisão, solicitando para 'twito, que^o PresldentCf convoque Asserabq:eia para esta finalidade
Püi^agrafo único - A^.. li solicitação deve ser feita no prazo de trintadias contados da ciência do interessado, findo o qual pexidenâ o direi
Art.aSff - Ao socio excluído do C^tro será permitido reincressar anos
lulo^TÍ eliminação, observando-se o disposto na Capí-§lfl O socio eliminado por falta de pagamento poderá ser novamente pro<!"flq"er época, desde gue slide seu dêMto I tesriS
R^r 2 realiza o pagamento da joia a vista, "•
df restituir sua identidade societ^e^--^it seus dependentes. j CONFHRECOM ]

CAPITULO VII ■ 1 í^D,r*'MAi ?

Art 9QÍ i>' A A "2® ™®ekbs do cehtro jArt.298 8ao poderes do Centro | [
I - A Assembléia Geral, (Data,:lã./J2L/j2Q!
11- Diretoria. f ó íIII Conselho de Vaqueanos. 5 ct^^JCyvDyníÍP |

ttgctaU,#<tocomC«nSc|nnw ASSINATURA j
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-  i:h, i^oo
r(flr;jU»'.i\t;,'Hi| ' „

1 ..< . ^ '"* *'>"f'i.ln;.I "" "'"ll" ""f-tii for,iniKi; ,,fiAiV-n m |.|„i„. '"mrtt

^  oíi ft.V:|r,n íJa '

^  uhvU ,./yMw„, .
xhi nnriL,. .

•H^ÍVíMoi- (U? 1S,.;,nv
(iM''i i.»r »1f) l',ii

Mijrotov «ociiil

'.-. tlTOlnSIIn"?!-".*'" Vnquoanon cnT" o?t"' ío r!; ''a Aínombi'"!® f 'Io onlr,' " ' " l-oiitro o obj'l(mm imiiíf Provalocom aolvro on iWí-.nls '
CAPItii,nT auaonlna.

Art.31- KM Co.npotrrSr!?^''*
1)3 da scclodade. etorla administrar e zoXar por todos os b»-

GâStO oii 14-' ninhos, devera ser autori7adn«^S^?^®.v? correspondente a 10 salários
Ppagrafo único- Os wairEUf ^5 Diretoria,
l^ios niiniinos somente pod^rlí f valor igual ou inferior a lo sâ-
sxdente. poderão ser efetuados com autorização do Pre-

Art,33~ Fazer cumprir n
as de Assembléia Beral. ® estatuto, Regimentos, resoluções e •

e pen^tir ao^proposto^a^soeio^ suspender,^licenciar sócios*
cias sociais. freqüência temperaria as dependen -

■'p^a^l^stwiof^rlfSlídS drLsLbí'fu°GÍ.al®° «statuto,
toíil^ouvw fMSdo°teof ° ° Diretoria nouver faltado tres sessões consecutivas, sem motivo justifica

tíiçloT ^ membros da Diretoria quando em caráter de substi
® consideração dos associados, com antecedencia minima de dez dias, uma chapa âk que devra sucedia—la na dire

ção do centro na gestão seguinte.
Art.38 Nomear comissões para desempenhar missões de caráter provisó
rio e/ou especifico.
Art.39 Manter e estreitar, quando possivel, as relações com outras »

^  sociedades co-irmãs.
Art.-40 Fixar os valor da jóia e das mensalidades.

CAPITULO IX
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE.

Art,4l~ Representar ativa e passivamente o centro.
Art.42- Convocar, marcar e presidir as sessões de assembléia e da Dj.
retoria, com direito apenas ao voto de^desampare.
§3fi- Quando necessário, convocar reuniões extraordinárias dos podere
supra mencionados. ^
§22- Convocar, dentro do prazo máximo de ti^inta dias, reuniões de as
sembléia geral, quando solicitadas na forma do §32 do art. 68. ""
Art.43- Representar o centro ou se fazer representar em todos os
que a representação se imponha, podendo, para tanto, delegar PDd€}rê^'|r^
Art.44- Autorizar pagamentos, datando e rubricando documentos, jArt.45- Dispender em representações uma verba a ser Bxkx^ estipujla-
da pela Diretoria. . . ^ ^ ^ jOaíaJ^/

Art.46 - Assinar cheques para a retirada de nmerarios depositados 'n
em estabelecimentos de créditos, em conjunto com o Diretor de TeSou-^^^^
Art.47- Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, bem como as

V*»A-t c e da Dirptnri a. . . « .
Otsttallndo com CrnScuincr
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Puruffíai'o ünloo ̂  .
tA, tumultuouao. '^""Puiiüür ou «nüorr/ir iw. .

*  4, Anp. t>uínjoiju, (ju/indo Ko torn/iroa. Art^dgB - rroolunm ^

'r Aríso?"- "a»J««Soi. fl« niuloa, r<,-

too Võrlficatlou clurunto '^pJfooontür rolot^lo don Uoonteclfiyjn
monto do oooioo, c maiu uunílni putrlconio,. finançuo, noví

üüuntoü do intoroouQ uooial. "

CAPITULO X
Art,53 - Subetituir o i>rn„?f ̂ ^"™IçDes do YICD HiESIDEraBo líroüidonto om oous impodlmontoo.

capitulo n

Art.54 - a) Suporintonfln^. ATRIDUIÇCes DO DHIETOR DA SSCRSTABIA

BBOOO do Aoaembleia e dA -ní í f ®*P®'liento c lavrar ud atao dao oo-'
oidento, «etoria, aooinando-ao om conjunto com o pr^

• sócio, bem^como^visL^L^?^?^® publicação o nome dos candidatos a«
^  Intcreaoe do quadro social,

CAPÍTULO ZII

Art.55 a) Superintender AraiBUIçOES DO DIBETCiR DE TESOÜEAHIÂ.
b) Parar na n««L diretoria,

pelo presidente. ° centro, devidamente autorizadas e vidadaa

yal à D^etSia!^^^ niensalmente o balancete e anualmente o Salanço 5e
e) nunerário em eetaboleclinento bancário. j
fí f®"" rotlrada de niuaer&io. í

trazo. ® Diretoria a relação doa aácioa q,ae oe acham en a- '
®S conaelho do Vaaueanoa, oa oleanetoe que forea necessarios, para que este possa dar cabal desempenho a sua fundão.

'  CAPÍTULO mi •
1ÍA3 ATRIBUIÇÕES DO DIRB30H DE PATREÚÕITIO

Art.So - Superintender os serviços gerais de sua diretoria.
^  b)Zelar pelos bens móveis e imóveis do Centro, fazendo as aqui-

ziçoeo, bem como consertos, reformas e tudo mais que for necessãrio.pa
ra z manutenção e funcionamento, juntamente com o Presidente. ~

^  c)lnventariar o Patrimônio Social, inscrevendo-o em livro aprc-
;  priado. j

d)Pazer manter o asseio c limpeza da sede. {
CAPÍTULO XIY 1
DAS ATRIBUIÇÕES DO DIESTOH SOCIAL j

Art.57-a)Organizar a programação social, em conjunto com o Presidente.
b)Promover festas com a finalidade de estimular a freouencia '

dos associados â sede social. '
c)lndicar ao Presidente a contratação de orquestras, conjuntcfe'CONFERE CO»\/i

musicais e "shows" bem como a ornamentação da sede» T O ORIGINAL
CAPÍPOIG Z7 I
DOS DEPARIAKEKTOS | J<n Jn

Art.58 - A Diretoria poderá criar departaissntos específicos para
lhor atender as ftolidades do centro, tais coco artístico, casçeirá*^
etc. os quais terão seus diretores nomeados pela diretoria e 1 MiT
dos ao Diretor social. ASSIMATUFiA

CAPÍTULO Z7I
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSEiaO DE VAQUEÂITOS

t.59 Representar o quadro soclaj^^ comparecendo ao reuniões de dirc-
i'

DtanaliKKlo com C«mSc«nnw
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^ If »».

y . toriu, tomando pax^to mm .n - »a
Waruro lf.,100 - nõ«um.«í r ^
mínimo üoin/trun, (2/1^ wodlanfcu podido ooorito, du no 1
t«r de uouuntoD oonocirln^.i oonvoongílo du dirotorin poro tra-
Ai-t.C.0 »)nom.Ua„í! „ ÍÍ";"\
niotrativoü uuc no vnii. » " oontublTidudo do ountro o ou uton admi-

b)l)arViroooí "®» l"!»""!!"".uüoomblJiu, Podendo i»f» pi^ trimoniul fJnanooiro « nor uprooontudo
Julgar nocoQoiírlo im .i« todoo ou informoo dudoti o dooumontoo que'«o douoroponbo du função^

capítulo XYII
Art.61- Ao oooooQo oomm . '^EOSfíKO DBLIBEItATIVAS ' '
pela Diretoria» oxorciduo poln nooojnbl^ia gorai do aoaooiodoo o

Ia» Ao araooonMáin"" ""T o cxtrooiainiírloo.
do deoombro para oo ordinária roallzur-oo-oo no Ifi quinzena*
queonos e nu 2fi Quin^omi oloiçao da diretoria o do oonoolho do Va-
leitoo o tomar conheMn,««?^ ̂ rço do ano oubooquento para onqxoooar oa c-
tório final apresentado patrimonial e financeiro, o rela-

§32 As ^i^etoria que encerra o mandato.
dente, quando houver asf^L aerão convocadas pelo prosi-
por este Bstatuto ou aunlííí ^oleyante a tratar e que nao esteja previsto

^  os, em requerimento i^di^enar ' ^^5), oóci-
§42 Neste ° assunto a tratar.

EÍnimo de 80^ dos sôcios^siLatl^^^^^l^ somente se realizará com o
ay»+ fio A r. >u» *os signatários do reouerimento-

raçâo do nres^ntrE f°ífÍ ®*^®o^^inária, cuja ordem do dia seja de alte
lllTo de realizado apás o desci^so do T
notícias. publicação do projeto de alteração no quadro de *

des^diaf°(lS)!° " convocadas com antecedência mínima de*
Art.63 - A assetíbléia geral exerce poder supremo no centro e tem forca •
aeliheratiya quando funcionar com a presença de, no mínimo, quinze soci-
os em condição de votar. qviinze soci- ,
Parágrafo tfnico - Cumpre-lhe resolver e autorizar sobre:emissão de títu
los, enqirest^os, construções,reformas,alienações e aquisição de mõveis. '
Art.64 - As discuçoes nas reuniões poderão versar sobre negócios corren-
wes de interesse do centro, cabendo a todos e a cada sócio fazer propos
tas de interesse geral nao podendo, entretanto propor assuntos alheios *
da ordem do dia constantes da convocação.
P^ágrafo Tfnico - Se a discução e votação das propostas não reunixe con
dições de serem apreciadas da mesma sessão o presidente determinará o a-
diantamento dos trabalhos, marcando data para nova reunião. *
Art.65 - A assembléia, após instalada pelo presidente do centro, escolhe
rá em voto aberto, seu presidente e secretário, deliberqndo do mesmo mo
do a forma de votaçao da ordem do dia,

CAPITULO x\nii
^  ̂ DAS ELBIÇÔBS

Art.66 - As eleições serão procediaas por escurtinio secreto.
Art.67 - Aberts a sessão de assembléia geral, pelo presidente, este de-'
terminara, de imediato, o recolhÈmento e enoeiramento no livro de presen
ça. —

§1» - só poderão ser votados os associados constantes das chapas a-
presMtadaa em confornidade com o Art.37 parágrafo tínioo e ou os que •
constarem das chapas apresentadas na forma do parágrafo segundo deste ' .

em pleno gozo de seus direitos.

sresen+BAl ^^ida do parágrafo anterior deverá ser comtí.eta-así'-*-'''-^esentada para registro por um grupo mínimo de quinze assooidd^iW® COM |
6^^^ f eleições, emldoc&WgfêWAL ivias. Ao ser apresentado será datado e ruhricaào pelo {presidente e secretário, dando-se reoiho na segunda via. 1 n»,»H-3 /-ta. I.2.Q |

! W>\(V\cirvMrln 1
Digitalizado com CamScanner
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tíl'lt I prmyt,mM i^nrí^nii. mnrm^^\h fí fí mm*t 4ít4» ifjírft»#
«'flftttio »\n iht^i i" «?u B«t.rlft lio f,r»ot/loníi» f1« Uor-hru^ ftW miü te#>- ,

■  *.« ^ w*'rtiÍHt(i| tfVTii j<rífOMllilfl fi lífi<jlô {/nfi*
í^t 1^9 <» Aü Vlnle dlfiti rionlftiiíif) A» rfftlo oofcffnftfl
^ *'* ^ *'' í'í*í»ur}i"In, ttiârif» «i «^xr^hH^h^ dp ♦jSHil^uur ílo» ítoí«n*.«rp»i,de r r^t e e \o» <r)un)^uef tdfôpe n illrelorln por Inále^aoãft 4o pfpoMonío
l^^rendlier^ o oí^tuo x-ogo '•«rt.RBTOJmwm" de li ft fl ROfsM^lfl fíoral nw© -^Uf t» •
eer rr&llrodR,
Art»'3 O lü^ndeio du dlrotoTlfl o do oonoolho do Vaquoenots oortf polo proao'
do doie onoB (?).

OAPÍTOIX) XIX
3)0 CALBIíD/fRlO ÜOCIAt

An *74 »- O Contro proaovorrf ob neguintoB balloo!
5l® - A diretoria podertí prosover outrao otlvldodoo Boclalo^ qb-

pcrtivQi} 6 culturalfl oenpro que ;Julgar do interenflo do quadro oooifll*

CAPÍTOtO ZX
DOS COÍÍVITES

Art«75~ Pare oo bailen nerão expodldoa convitoo*
Türâ^tifo línlco - A critórlo da diretoria a expodição do convitoo podoríí *
oor convertido cn publicação polo impronoa ou por fljmçõo no quadro do noH
cloo.

jSrt,76 ~ O© forüoteiroo terão Ingreoso mediante convite oopeclali que není'
concedido, no n^zino dtiao vcnes por ano ao xseoco convidado,
parágrafo tínico - Os conviten o critério da diretoria, poderão ner cobradoa
e deverão ocr retirados sempre por um associado quites com a teosouraria e'
num licite de dois convidados por associado.
Art.77 - Picará a critério da diretoria convidar autoridades para os evea-»
tos que venham ser realizados.
Art.78 - O presidente poderá conceder, por solicitação de associado, autori "
zBçao para freqüência provisória, por 60 dias, a pessoa que venham residirV'definitivamente ou temporariamente na cidade. ^ \
Parágrafo línico - A autorização será concedida por uma única vez a mesca '
pessoa.

CAPÍTOLO m
disposiçSes gerais

Art.79 - Todos as deliberações de assembléia geral, bem como as de direto
ria que forem de interesse geral do quadro social serSo afixados no quadro
de notícias.
Art.80 - Ho caso de renuncia de forma colejdva, da diretoria, o presidente
demissionário deverá, dentro de dez dias, convocar assembléia geral extra
ordinária para deliberação sobre os destinoe da entidade.
Art.8l - A ceasão de qualquer dependência do Centro será efetivada a orité
rio da diretoria.
Parágrafo tfnico - Para as reuniões de associados e do clubes do Serviços,*
a cedencia ficará a critério do preaidento.
Art,82 - Os casos omissos nesse estatuto serão resolvidos pela diretoria. ^
Art.83 - O presente estatuto entrará em vigor, na data de sua GOnP
Ia eesembláia geral extraordinária, especialmente convooada para est» ^'ORIGINAL

0>,*MlU«do com C«mSc«nn.f ASSIHATUrtA

OtQiialtzado com CamScanner
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ara cujardião do pA<jíL
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|'A'í'Hí^KS OK IÍONKA: JANUIKA lUSl IíU
|»A'rHOKS DK IIONHA; VALCUi MIÍIJ.O

comissão OK HmAÇÒm I'Ú»LICAS ic iiih í okiadoheb
FÍ.OKICAIU.ÍNÍ

Alin'ONÍ7IÍSTMANN
OLOKMAK Cl-CONI

XfttO i>A FALAS

JACSON MAKCHÍ.0 BIONDO
MAK/LL F/ÍKL/RA

ANi-ÍLSON ■fONÍN

DEPARTAMENTO JURÍDICO:
FELIPÍ- DBLACRUZ QUÍNTANA
LUCAS ZiMMBR

COMISSÃO DE COSTELÃO NA BRASA;
JOCELI CLAAS
PEDRO DO ITO
OIVANILDO SALVALAGGIO
MILTON FERNANDO KEGLER
TALIRO STURM
AÍRTON THIEL

COMISSÃO DE LENHEIROS:
FÁBIO DIAS
ADELINO SPOLIER

COMISSÃO DE SEGURANÇA:
VALMOR VIAL
PAULO STURMER
JOSÉ VANDERLEI BORGES MOREIRA - SARGENTO MOREIRA
ANTONlO RODRIGO SOARES

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSB-WXURA

COMISSÃO MISSA CRIOLA:
PADRE SANDRO MEZALIRA
WALDEMAR DE PAULA
CARMEM DE PAULA
ELIZIANE KARINA BIONDO
CLEDI MARTINS

DiBitallzado com CamScanner
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CTG GUARDIÃO DO PAGO
KM. 52 S/N—Prolongamento

CNPJn»78.115

85.7S0-000 - PLA
ALOISIO ROYER

OSNÍ DE OLIVEIRA
JOSE LOPES

ADEMAR LIBARDI
MARCELO FELIPE SCHMITT
JOEL JÚNIOR BAUMGARTNER
ANTONIO VARASCHINI
ODAIR DE CASTRO
ADAÍR MALACARNE
ALBERTO MARCHESE
CLAUDIMIR GRASSI
MOACIRPOPOWSKI
VALDINO SPILMANN
SÉRGIO SCHMITT

""^ELA MATTOS
CLODOVEU MACHADO
ARI FRANKLEN

JORACI DOS SANTOS
JOÃO REINALDO DOS SANTOS
JOÀO OSMATÍ BANTLE
MANOEL CANAN
JOSE MARTINS

MARCOS BUDEL
LÉO DE SOUZA
VALMOR BINSFELD
NOLI PALA VER

DIRCEi; MINUZZl
ILAINE DAHMER
ALBERTO RUCKABER
FABIANO BECKER
ADRIANA PALINSKI
ALTAOR SCHMIDT

do Av. Rio Grande do Sul

.029/0001-06

N ALTO - PR

Registro de Títulos e Documentos

PROTOCOLO N® 0023917
REGISTRO N® 0005974

LIVRO 8^50- FOLHA 099/103

Capanenfâ-P O de dezembro de
016

NalrTfiá jpreber-Tituiar

tpXpt, Controle:

eelo em

Seio suas.
psloo.iAno

esa

http://füriafp©n.com,br

Dstaiiijl

"confere COM
O ORIGINAL

cíâi/2a.

ooCIMfitSIRA.
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02/12/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

78.115.029/0001-06

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO | data de abertura
16/05/1985

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIAO DO PAGO DE PLANALT

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA)
CTG

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL ~
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas á cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

PORTE

DEMAIS

LOGRADOURO

LOC KM 52

CEP

85.750-000

ENDEREC;^ ELETRÔNICO

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

PLANALTO

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n"» 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/12/2020 às 18:21:23 (data e hora de Brasília).
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02/12/2020 Consulta Regularidade do Empregador

Voiíar

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 78.ii5.029/oooi-o6
Razão Social: centro de tradições gaúchas guardiao do pago de planalt
Endereço: loc km 52 sn / zona rural / punalto / pr / sszso-ooo

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:26/11/2020 a 25/12/2020

Certificação Número: 2020112604562153100268

Informação obtida em 02/12/2020 18:25:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa*
www.caixa.gov.br

https.7/consuIta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consuítaEmpregador.jsf
1/1

Ui5



02/12/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradcria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIAO DO PAGO DE PLANALT
CNPJ: 78.115.029/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas "a" a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 6.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1 751 de 2/10/2014
Emitida às 18:27:12 do dia 02/12/2020 <hora e data de Brasília>
Válida até 31/05/2021.
Código de controle da certidão: 53F5.A0AB.6CC3.F7F5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

>30



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 023089380-81

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 78.115.029/0001-06
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado
nesta data.

Obs.. Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/04/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (02/12/2020 18:29:28)



02/12/2020
Certidão

Prefeitura Municipal de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA

N° 19127/2020

IMPORTANTE:

1. FÍCA RESSALVADO O DIREITO DA
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE
ATÉ 31/01/2021, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA
DEVE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto, 02 de Dezembro de 2020

REQUERENTE: DIESSICABRUM CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:
C2HJF2QEM4C4X8MREM

FINALIDADE: CADASTRO EM EMPRESAS E/OU ÓRGÃOS PÚBLICOS

RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIAO DO PAGO DE PLANALTO
INSCRIÇÃO EMPRESA | CNPJ/CPF ÍTNSrtíTr ÃÔVCta niTTVrINSCRIÇÃO ESTADUAL! ALVARA

78.1 15.029/0001-06

ENDEREÇO

ESTRADA PRINCIPAL, S/N - BARRACAQ - KM 52 CEP: 85750000 Planalto - PR
—— CNAE/ATIVIDADES

Atividades de organizações associativas ligadas à cultüm""eliartF

187.49.128.118:7474/esportal/stmcer1idao.view,logic?idCer(idao=13543



CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS QUAROfAO DO PAGO DE PLANALTO
CNPJ 761ÍS028/0001-06

Llriha km B2, Salrro Interior - Planalto PR

Edital dô Chamamento Público N» 002/2020 - EDITAL DA LEI N® 14,017 DE 29
DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

O CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIÃO DO PAGO DE
PLANALTO declara para os devidos fins de direito e sob as penas da íei. em
atendimento às normas vigentes que não possui menores de idade (18 anos), como
responsáveis pela execução dos projetos culturais e artísticos da entidade, caso
seja contemplado pelo edital de chamamento publico n° 002/2020.

Planalto, 15 de Dezembro de 2020.

CTG GUARDIÃO DO PAGO DE PLANALTO
CNPJ 78115029/0001-06

OiSitallzado com CamScanner
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cewmo DE TBADiÇÔf S OAUCHA® ÔlWIOf^U:) OÓ PAOO DE PLANAI TO
CNPJ 7Í11«S&6l»1^

Itíaa km ftí. B«(rra iMnr^ - Plsnaflo PR

JUNHO DE 2020 UEI ALDIR SLANC
OA m N® 14.017 DÊ 29

O CTG Guardião do Pago de Planalto, AUTORIZA o uso de sua imagem,
bem como de seus integrantes, durante a realização dos projetos que atenderão a
tei Federal Aldir Bianc n° 14.017, de 29 de junho de 2020. A presente autorização é
Wicedida, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território
naaonal e no exterior, em todas as suas modalidades. Por esta ser a expressão da
minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser
redamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.

Planalto, 15 de Dezembro de 2020.

- /Ç.

CTG GUARDIÃO DO PAGO DE PLANALTO

CNPJ 78115029/0001-06

DIglializado com CamScanner

íòH



CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIÃO DO PAGO DE PLANALTO
CNPJ 78115029/0001 -06

Linha km 52, Bairro interior - Planalto PR

Editai de Chamamento Público N® 002/2020 - EDITAL DA LEI 14.017 DE 29
DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBÍLIDAnF NEGOCIAL

O CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIÃO DO PAGO DE

PLANALTO declara para os devidos fins de direito e sob as penas da iei, em
atendimento às normas vigentes que não possui em seu quadro societário pessoas
vedadas paios incisos do art. 9° da Lei Federal n^ 8.666/93. Além disso, declara a
que não possui em seu quadro societário pessoas que tenham incompatibilidade
negociai com o Município nos termos da Constituição Federal e da Súmula
Vinculante n® 13 do STF.

Planalto, 15 de Dezembro de 2020.

CTG GUARDIÃO DO PAGO DE PLANALTO

CNPJ 78115029/0001-06

Digitalizado com CarnScannor



Licitação - Planalto PR VI

De:

Enviado em:

Para:

Assunto:

Anexos:

Sérgio Schmitz <sergiomoveisplanalto@gmail.com>
sexta-feira, 18 de dezembro de 2020 14:53

licitacao@planalto.pr.gov.br; Cezar Soares
PROPOSTA GRUPO ALEMÃO

Certidao_Negativa_de_Debitos_-_02309851194 ESTADUAL (l).pdf; ANEXO 3
IMAGEM.pdf; ANEXO l.pdf; ANEXO 5 INCOMPATIBILIDADE NEGOCIALpdf;
ANEXO 4 MENOR DE IDADE.pdf; Certidao-24123139000190 negativa
federal.pdf; MUNICÍPIO DE PLANALTO.dotx; TERMO DE REFERÊNCIA.dotx; RG
- PRESIDENTE ATUAL DO GRUPO l.pdf; PROPOSTA ALEMÃO.docx; MINUTA
ANEXO.docx; Negativa do FGTS.pdf

Planalto, 18 de dezembro de 2020

Segue Proposta e anexos do grupo Alemão.

Livre de vírus, www.avast.com.
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 10017 DE 29 DE
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO II

jyiODELO DE FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
RliliJiJiTeTOT

Título: GCAP-Grupo Cultural e Artístico de Planalto

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina:
I- ( ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais de Artes Cênicas (Teatro) no
yalor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção. Valor total da ação: R$ 12,000,00
|(doze mil reais) - O responsável vencedor da proposta deverá apresentar uma produção teatral para o
público infantil abrangendo temática social, de inteiraçâo participativa, contemplando o maior públicq
possível com ampla divulgação do trabalho. Uma produção teatral para público adolescente/adulto
jabrangendo temática sócio-educacional contemplando ampla divulgação e acesso. Data prevista para
execução dezembro de 2020, Com duração mínima de 50 (cinqüenta) minutos cada produção
.(Destinado exclusivamente à pessoa física),
III- ( ) 1 (um) credenciamento para 6 (seis) produções artísticas e culturais (shows) no valor
unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção. Valor total da ação: R$ 36.000,00
(trinta e seis mil reais) — O responsável vencedor da proposta deverá apresentar seis
jProduções culturais (shows) para o públicos diversos em ambientes públicos, de inteiraçâo
participativa de ampla divulgação com a realização conforme datas previstas' Dezembro dd
2020 (12/12/2020), março de 2021 (13/03/2020), abril de 2021 (02/04/2021) e maio de 202l'
j(01/05/2021, 21, 22 e 23/05/2021. Com duração mínima de 4 (quatro) horas cada produção.
Ml- ( ) 1 (um) credenciamento para 1 (uma) produção artística e cultural musical popular no
^alor unitário de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove
pentavos) para a produção. Valor total da ação: R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta é
dois reais e sessenta e nove centavos) - O responsável vencedor da proposta devera
apresentar a produção cultural musical, para o público diverso envolvendo artistas populares
municipais que participara da manifestação musical oportunizando aos mesmos espaço para
participação, apresentação e divulgação da cultura popular de nosso Município. Ampla
inteiraçâo participativa popular, com divulgação de mídias e com a realização prevista para
Dezembro de 2020. Com tempo mínimo de duração de 3 (três) horas (Destinado
exclusivamente para pessoa física).
.IV-( ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais musicais (Lives)

nn^ unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção. Valor total da ação: R$12.000,00 (doze mil reais) -O responsável vencedor da proposta deverá apresentar duas
produções oulturais musicais de interação popular com artistas do Município (Duplas
iSertanejas), contemplando o maior público possível com ampla divulgação do trabalho. Data
jprevista para execução dezembro de 2020. Uma segunda produção com demais músicos
(Bandas ou Individual) contemplando ampla divulgação e acesso por de mídias interativas.l
Data prevista para execução dezembro de 2020. Com tempo mínimo de duração de 3 (três)
horas cada. (Destinado exclusivamente para pessoa física).
V-( ) 1 (um) credenciamento para 7 (Sete) oficinas de danças tradicionais gauchescas no
OQ nnn R$ 4,000,00 (quatro mil reais) para cada produção. Valor total da ação: R^28.000,00 (vinte e oito mil reais) - O responsável vencedor da proposta deverá executar setd
oficinas com os seguintes públicos:

Oficina 1 - Elenco Pré-Mirim, faixa etária de 04 a 08 anos de idade, contemplando no
__minimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 2^h de duração;



GCAP-Gnipo Cultural e Místico de Hanalto/PR
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I  Oficina 2 - Elenco Mirim A, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando nd
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 3 - Elenco Mirim B, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando no

I  mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 4 - Elenco Juvenil, faixa etária de 14 a 17 anos de idade, contemplando no
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 5 — Elenco Adulto, faixa etária de 18 a 30 anos de idade, contemplando no
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 6 - Elenco Veterano, faixa etária de 30 anos de idade acima, contemplando no
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 7 - Dança de Saião e Chula, para crianças, adolescentes, adultos e terceira
idade com idade mínima de 08 anos de idade, contemplando no mínimo 20 participantes

j  com devida inscrição registrada, com 20h de duração; '
j  Data prevista para execução dezembro de 2020.
( ̂) ̂ credenciamento para 4 (Quatro) oficinas de danças folclóricas alemãs no

valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada produção. Valor total da ação:
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) - O responsável vencedor da proposta deverá executar
iseíe oficinas com os seguintes públicos:

Oficina 1 — Elenco Infantil, faixa etária entre 06 a 12 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 2 ~ Elenco Juvenil, faixa etária entre 13 a 16 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 3 — Elenco Adulto, faixa etária entre 17 a 50 anos de idade, contemplando,
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração; \
Oficina 4 - Elenco da Terceira Idade, faixa etária de 50 anos de idade acima,
contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com
20h de duração;
Data prevista para execução dezembro de 2020.

jVII - ( ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções musicais de videoclipes. Valor
unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção. Valor total da ação: R$ 12 000 00
(doze mil reais) - O responsável vencedor da proposta deverá executar dois videoclipes com
musicas de autoria própria para ampla divulgação e conhecimento do trabalho de uma duplg
sertaneja, sendo executados um no mês de Dezembro de 2020 e um no mês de Janeiro dd
2021. Com tempo mínimo de produção de 5min. (cinco minutos). i

Assinale uma das seguintes áreas a qual se destina a proposta: !
(  ) ArtesCênicas
(  ) Artes Visuais i
(  ) Literatura
(  ) Música
(X) Dança
(  ) Fotografia
{  ) Outra.Qual?

Assinale qual será a plataforma de apresentação para visualização:
O YouTube(X ) Facebook ()lnstaaran
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Alemã Planalto

^PessoaFísica ( X ) PessoaJurídica
Nome do ProponenterGCAP GRUPO CULTURAL E ARTÍTICO DE PLANALTO

^F/CNPJ: 24123139/0001-90 ~
Endereço: RUA BALDUINO MENEGAZZI

iComplemento: Bairro: CENTRO ÈrCEP: 85750-000

Cidade: PLANALTO juF: PR [Telefone: (46)3555-2001 |Celular: (46)99901-7887
RG: 5 887 517-1 .Órgão Expedidor:

Nome do Responsável:
(somente em caso de Pessoa Jurídica) ILTON GUNZEL
|E-mail: grupodedancaalemaoplanalto@gmail.com ~

3 - CONCEPÇÃO DA PROPOSTA
Descreva sua proposta de apresentação detalhando as ações que deseja realizar. Este espaço

MUITo7mp^^^^ clareza o que vai ser apresentado.
No caso de apresentação musical, informar também o repertório com nome e autor das
musicas.

Fundada em 2014 o grupo é formado por 48(quarenta e oito participantes)
integrantes. Ja nos apresentamos em vários encontros culturais divulgando o
nome do município. O grupo tem por objetivo manter as tradições, culturais dos
grupos colonizadores, com ênfase nas danças alemãs, integrando pessoas de
diferentes faixas etarias.

danças envolvendo os seguintes grupos.Infantil (de 06 à 12 anosjjuvenii
(de 13 a 16 anos) adulto( de 17 aos 50 anos) e veteranos (acima de 50 anos),
tstas apresentações serão em quatro oficinas envolvendo aulas de danças e
apresentçoes ao público ou através de transmissões por redes sociais. O grupo
contem também uma pagina em rede social, onde serão divulgados video aula e
atividades desenvolvidas.Obs. Estas ações poderão ser flexível Já que estamos
enfrentando uma pandemia (covid 19)

TEMPO DE DURAÇÃO PREVISTO DO VÍDEO OU TRANSMISSÃO AO VIVO:
As oficinas estão definidas no objeto/proposta.

AE)9
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GCAI^ Cultural e Arfístio) de Planalto/PR

DANÇA EM TOLEDO/PR

5 - EQUIPE TÉCNICA (se necessário)
Informar, na quantidade que o proponente julgar necessário, os principais profissionais envolvido
na apresentação. Podem serinseridas novas caixas de texto.
1 - Nome;

Função

Portfólio resumido:

2 - Nome:

Função

Portfólio resumido:
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6 - ESPAÇO PARA ENVIO DE LINK DO YOUTUBE PARA ARQUIVOS DE ÁUDIO
E/OU vídeocopc/onau
httpsV/www.facebook. com/j 00055852561686/videos/Dcb. 159358392602579/159353839269701 /
https://www.facebook.eom/100055852561686/vídeos/pcb.159358392602579/159356829269402/
https://www.facebook.eom/alemao.olanalto.9/videos/159350572603361
https://www.facebook.eom/aiemao.pianaito.9/videos/159349075936844

7 -DECLARAÇAO

7.1 Esta inscrição implica na minha plena aceitação de todas as condições estabelecidas
no Edital de Chamamento Público N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 14 017 DE 29 DE
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC.

7.2. Deciaro minha total responsabilidade pela utilização dedocumentos, textos, imagense
outros meios, cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente.
7.3. As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteirares ponsabilidade
Local e Data:

Planalto, 15 de dezembro de 2020

Assinatura obrigatória da proponente (assinatura
digital igual à do RG)

ILTON GUNZEL

EM ANEXO - ASSINADO

Mb
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Edital de Chamamento Público N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 14.017 DE 29 DE
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO 111

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2020
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

GCAP- GRUPO CULTURAL E ARTÍSTICO DE PLANALTO(GRUPO DE DANÇAS
ALEMAS DE PLANALTO) , portador do CNPJ 24 123 139/0001-90, localizada na
cidade Planalto - PR, no endereço: RUA BALDUINO MENEGAZZI, 2375, AUTORIZA
o uso de minha imagem durante a realização dos projetos que atenderão â Lei Federal
Aldir Blanc n® 14.017, de 29 de Junho de 2020.

A presente autorização é concedida, abrangendo o uso da imagem acima mencionada
em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades. Por esta ser a
expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada
haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.

Planalto, 15 de Dezembro de 2020

GCAP- GRUPO CULTURAL E ARTÍSTICO DE PLANALTO- CNPJ 24 123 139/0001-90
ILTON 6UNZEL

PRESIDENTE DO GCAP
RG 5 887 517-1

CPF 029 313 289 - 52

EM ANEXO - ASSINADO
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Edital de Chamamento Público N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 14.017 DE 29 DE
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO IV

CHAMAIVIENTO PÚBLICO N° 002/2020
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE MENOR DE IDADE

nascido em

mesmo

portador de RG n°
,  responsável legal

e RG n°

participar dc

contemplado pelo edital de chamamento público n° 002/2020.

e CPF n°
pelo menor;
CPF n°

,  autorizo o

projeto
, caso seja

(Local e Data)

Nome e assinatura do Representante Legal
CFP 6 RG do declarante

DECLARAÇÃO

5887517-1, representante legal eleito Presidente do grupo-
GCAP - Grupo Cultural e Artístico de Planalto, declaro a quem possa Interessar que
nao havera menor de idade na execução da proposta.
E por nada mais ter a declarar.

Planalto, 15 de Dezembro de 2020

ILTONGUNZEL
RG: 5 887 517-1

CPF: 029 313 289+52

EM ANEXO - ASSINADO
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JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO V

CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 002/2020
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

PESSOA JURÍDICA:
O Grupo: GCAP - Grupo Cultural e Artístico de Planalto declara para os devidos
fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento às normas vigentes que não
possui em seu quadro societário pessoas vedadas pelos incisos do art 9° da Lei
Federal n° 8.666/93.
Além disso, declara a que não possui em seu quadro societário pessoas que tenham
incompatibilidade negociai com o Município nos termos da Constituição Federal e da
Súmula Vinculante n° 13 do STF.

Planalto, 15 de Dezembro de 2020

ILTON GUNZEL

RG:5 887 517-1
CPF: 029 313 289+5

EM ANEXO - ASSINADO



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 023098511-94

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 24.123.139/0001-90
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/04/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

Página 1 de 1

Emitido via inlemet Pública (03/12/2020 18:38:09)
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Edital de Chamamento Público N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N" 14 017 DE 29 DE
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO Ui
CHAA/iAIVlENTO PÚBLICO N® 002/2020

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

SàÍK ^ artístico de PLANALT0(GRUP0 de danças

Planalto, 15 de Dezembro de 2020

PRESIDENTE DO GCAP
RG 5 887 517 -1

CPF 029 313 289 - 52

M8
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hnps://www.facebook.com/100055852561686/videos/pcb. 159358392602579/159353839269701/
https://www.facebook.com/100055S52561688Av/sdeos/pcb. 159358392602579/159356829269402/
https://www.facebook.eom/alemao.planalto.9./videos/159350572603361
https;//www.facebook.com/aiemao.p!anaitO-9/videQs/159349075936844

7 - DECLARAÇÃO "

7.1 Esta inscrição implica na minha plena aceitação de todas as condições estabelecidas
no Edital de Chamamento Público N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N® 14 017 DE 29 DE
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC.

7.2. Declaro minha total responsabilidade pela utilização dedocumentos, textos, imaqense
outros meios, cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente.
7.3. As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteirares ponsabilidade.
Local e Data: Assinatura obrigatória da proponente (assinatura

di
Planalto, 15 de dezembro de 2020

gital igual à do RG)

fLT®N GUN2EL

mi
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Edital de Chamamento Público N" 002/2020 - EDITAL DA LEI N" 14.017 DE 29 DE
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO V

CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 002/2020
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

PESSOA JURÍDICA:
O Grupo: GCAP - Grupo Cultural e Artístico de Planalto declara para os devidos
fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento às normas vigentes que não
possui em seu quadro societário pessoas vedadas pelos incisos do art. 9° da Lei
Federal n° 8.666/93.

Além disso, declara a que não possui em seu quadro societário pessoas que tenham
incompatibilidade negociai com o Município nos termos da Constituição Federal e da
Súmula Vinculante nM3 do STF.

Planalto, 15 de Dezembro de 2020

ILTON GUNZEL

RG:5 887 517-1
CPF: 029 313 289+5

5;50
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ANEXO IV

CHAIWAÍVIENTO PÚBLICO N° 002/2020
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE MENOR DE IDADE

Eu,

nascido em

mesmo

portador de RG n'
responsável legal

e RG n°

participar do

e CPF n®
pelo menor;
CPF n°

contemplado pelo edital de chamamento público n® 002/2020.

autorizo o

projeto
, caso seja

(Local e Data)

Nome e assinatura do Representante Legal
CFP e RG do declarante

DECLARAÇÃO

Eu llton GunzeI, sob RG 5887517-1, representante legal eleito Presidente do grupo:
GCAP — Grupo Cultural e Artístico de Planalto, declaro a quem possa Interessar, que
não haverá menor de idade na execução da proposta.
E por nada mais ter a declarar.

Planalto, 15 de Dezembro de 2020

ILTON GUNZEL'

RG:5£fe7 517-1
CPF: 029 313 289+52

âèí
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JOAO GUNZEL
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome; GCAP GRUPO CULTURAL E ARTÍSTICO DE PLANALTO
CNPJ: 24.123.139/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn,gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16.56.15 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>
Válida até 08/09/2020.

Código de controle da certidão: C777.E12E.32A8.FBCE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade do
FGTS -CRF

Inscrição: 24. i23. i39/oooi-90
Razão Social; gcap grupo cultüraí.. e a de plan.alto
Endereço: e^ua balduíno memegazzi / centro / plakalto / pr / S5?so-ooo

A Caixa Econômica Federai, no uso ca otnbuiçâo que ihe confere o Art. 7,
da Lei 8.035, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a errqDresa
acima identificada encontra-se em .situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de p-ova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encarcios devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Valiciade;21/ll/2020 a 20/12/2020

Certificação Número: 2020112105042325924779

Informação obtida em 03/12/2020 18:30:06

A utilização dçste Certificado para os fins previstos em Lei esta |
condicionada a verificação de auternlcidade no site da Caixa: I
www.caixa.gov.br

https://consu!ta-crí.caixa.gov.br7consuftacrí/paçes/cQnsullaEnipre3ador.jsf

3,05
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Capítulo II

Da Administração

Art. 60 - A assembtela é o órgão máximo de decisão da associação e
se reunirá anualmente, com data estabelecida previamente pala
diretoria ou extraordinariamente por convocação do presidente e
aprovação da diretoria. Ou por dois terços dos membros da
associação, e será divulgada com prazo mínimo de sete dias de
antecedência através de edital de convocação afixado na sedf da
associação ou local de reuniões.

Art. 70 - A assembléia tomará suas decisões por maioria simples dos
presentes e se instalará com quórum mínimo de dois terços dos
membros da associação em primeira convocação ou, em segunda
convocação, trinta minutos após, com metade dos membros, ou em
última convocação, quinze minutos após, com qualquer número de
membros.

Art. 8° - Compõem a assembléia com direito à voz e voto, todos os
componentes da associação regularmente inscritos, de acordo com as
disposições do Regimento Interno, com idade mínima de 14 anos.

Art. 90 - É de competência da assembléia a aprovação do Regimento
Interno da associação que estipulará regras gerais de funcionamento
e administração.

Art. 10 - O Regimento Interno da associação deverá ser ratificado na
^  primeira assembléia anual, ordinária ou extraordinária.

Art. 11 - Os membros da associação e a diretoria não respondem
nem mesmo de forma subsidiária ou solidária, pelas obrigações
contraídas pela associação.

Capítulo III

Das eleições

Art. 12 - Os componentes da associação, com direito a voz e voto,
que desejarem concorrer às eleições deverão formar uma chapa
composta de Presidente e Vice-Presidente, Secretário, Vice-
Secretário, Tesoureiro e Vice Tesoureiro, ambos com plena



capacidade cívíl, maiores de dezoito anos ou emancipados, nos
termos da legislação civil. A chapa deverá inscrever três membros
que integrarão o conselho fiscal. A inscrição da chapa completa
deverá ser feita no dia da assembléia que acontecerá a eleição, com
uma hora de antecedência do início da assembléia.

Art. 13 - Assegura-se ao Presidente e ao Vice-Presidente da última
Gestão, a prerrogativa de integrar o conselho Fiscal da chapa eleita,
que ficará composto de cinco membros.
Parágrafo único: Caso o Presidente e o Vice-presidente da gestão
anterior optarem por não participar do Conselho Fiscal, cabe à chapa
eleita escolher mais dois componentes para integrar a mesma.

Capítulo IV

MaW ina Gra
Da Diretoria

Art. 14 - A associação será administrada por uma diretoria composta
pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Vice-Secretário,
Tesoureiro^e Vice Tesoureiro e Conselho Fiscal, que escolherão uma
coordenação de produção artística cultural composta por duas
pessoas.

Parágrafo Único: havendo necessidade de apoio especializado para
contribuir nos ensaios e colaborar na formação de novas coreografias,
espetáculos e atividades que fazem parte das finalidades da
associação, a diretoria poderá optar pela contratação de profissionais,
desde que tenha o aval da coordenação de produção artística cultural.

Art. 15 A diretoria terá mandato de dois anos, tendo direito a
apenas uma reeleição em gestões consecutivas.

Art. 16 - a associação será representada, ativa e passivamente, em
juízo ou extrajudicialmente pelo seu presidente.

Art. 17- O Vice-presidente substitui o presidente em seus
afastamentos temporários ou afastamento definitivo e auxilia em
suas funções.

Art. 18 - No caso de afastamento definitivo o presidente e do vice-
presidente, será imediatamente convocada assembléia extraordinária
para escolha de nova diretoria.

Art. 19 ̂  Ao secretário compete secretariar as decisões da assembléia
geral, as reuniões de diretoria e garantir o fiel cumprimento dos
princípios e objetivos nos programas e serviços.

SjíB



ESTATUTO

Capítulo I

Da denominação, sede e finalidades.

Art. 1° - A Associação denominar-se-á "GRUPO CULTURAL E
artístico de planalto" que adotará a sigla "GCAP" e será
formada por pessoas físicas.

\

Art. 20 - O GRUPO CULTURAL E ARTÍSTICO DE PLANALTO - GCAP,

- é uma associação de natureza folclórica, cultural e artística sem fins
lucrativos, com sede e foro na cidade de Planalto PR, à Rua Baldurno
Menegazzí n° 2375, bairro: Esperança.

Art.3° - São finalidades da associação:

a) praticar, ensinar e difundir a cultura, as danças típicas e
folclóricas incentivando o lazer, a confraternização, amizade e união
de todos seus integrantes e do público para o qual se apresenta.
b) Realizar, promover ou patrocinar debates, conferências, cursos,
seminários, congressos, serviços de diversão, sorteios, jogos e
auxíliares, organização de feiras, exposições, oficinas, espetáculos
artísticos, teatrais, musicais e esportivos;
c) Organizar e promover eventos, como festas típicas de diferentes
etnias, a ser contemplada no calendário de eventos do município, e
outras promoções que a associação desejar promover por resolução

sua diretoria;
O) Estimular e desenvolver atividades de entretenimento, de caráter
recreativo, ^ ^ desportivo, social ou cultural;
Paragrafo único: As atividades desenvolvidas pala associação visará
a congregação de todas as pessoas que dela quiserem participar, sem
distinção de raça, credo, nacionalidade, sexo ou idade.

Art. 40 - A associação, dentro de suas finalidades poderá firmar
convênios ou acordos com organismos e entidades públicas o
privadas, nacionais ou estrangeiras.

Art. 5® - O tempo de duração da associação é indeterminado.
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"'^o Vice-Secretário compete auxítiar e substituir o Secretário
quando do afastamento temporário ou definitivo do mesmo.
Art. 21 - Ao Tesoureiro compete ter sob sua responsabilidade os

aSher ® associação, bem como:a Receber g efetuar pagamentos-
balancete anuai ou quando solicitado das atividades

pecumânas e movimentos bancários da associação-

2  j""Í3"iente com o presidente, as contas bancáriasaa associaçao, podendo para o mesmo fim substabelecer.

Ti^'r>.,rL,r Vice Tesoureiro compete auxiliar e substituir o
mesmo afastamento temporário ou definitivo do

Conselho Fiscal compete fiscalizar e deflnir as atividades
□a associaçao, junto com os demais membros da diretoria.

irmiren«~r,''f'^® <^°"stituir departamentos, como deLuxmar i -"í'® necessários, para
Interno associação, regulando-os no Regimento

fi2aífará° f'JP®'^'"sionará as atividades pecuniárias ea zara os balancetes apresentados pela tesouraria.

amiaf ®?.'' elaborado peia Tesouraria um balanço geral
devilá ser aorovado associação, sendo que o mesmooevera ser aprovado em reunião de diretoria ao final de rade ano
apos parecer favorável do Conselho Fiscal.
Art. 27 - A associação não remunera os membros da sua diretoria.

Capítulo V

Do Patrimônio

d^sde^que^aorovad^^ adquirir ou vender patrimônio imóvel,
itens móveííí noHo assembléia ordinária ou extraordinária. Oslavrado em ata da assoSçâa^'° ^^^de que
í?m,^®m/v'elí® Cf?móveíX?n ^^^o^^lação qualquer
associação ou dnln^ n . aquisição com recursos da
doação, o aceite deverá acontfeTCmaSLf

Doe:

rtdicas

■m/y

K

36Í
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Nair tría Grebe Oficial

destinarinc^rn'S^^'^^^^.4 obtidos com as festividades ou eventos serãodestinados conforme definido pela diretoria da associação.

orintMra^tPQ^^e"!-""'® K cuidado/zelado por todos
Patrimônio ^ responsabilidade do Departamento de

Capítulo VI

Das disposições Gerais

sem reoreSenSíln a associação quando a mesma^
oaMiífôn^ riflai K ^"0®' duando então o seu
-  Ano o c- 2 OU mais entidades municipaiscongeneres ou afins, mediante habilitação.

ÍSdidí é soberana, podendo tomar qualquer
Mra nm -r. associação, quando regularmente convocada
compoTeníe^c?rdSóa'voío'

ífrte! Vo c;Vorpassando a vigorar a alteração no ano segulntl ^^sembleia,

?eíurfos"de°áa?SlsTelTyrmbler'"'"
sul"apra;a'ía estatutárias entram em vigor na data de

ygÇlanaIto, 23 de Novembro de 2015.
\Vc

llton GunzeI

CPF 029.313.289-52

^ncelmo Peretto

CPF 332.284.219-72

VICE PRESIDENTE

Mário Weínheimer

CPF 059567.919-69

TESO^REí^
Marisa Kruger

CPF 310.216.890-68

secr/etário
Luiz Ademar Panzer

CPP 031.354.489-16

Ào(p^€^ Uu/'
V/CE-TESOUREIRO

Ademar Veit

766.623.739-15
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21/12/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

24.123.139/0001-90

MATRIZ

DATA DE ABERTURACOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO^JJJ^^^
CADASTRAL i

NOME EMPRESARIAL

GCAP GRUPO CULTURAL E ARTÍSTICO DE PLANALTO

título do estabelecimento (NOME DE FANTASIA)
GRUPO DE DANÇAS ALEMAO DE PLANALTO PR

PORTE

DEMAIS

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMIOA PRINCIPAL
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
90.01-9-99 • Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

I 399-9 • Associação Privada

LOGRADOURO

R BALDUINO MENEGAZZI

CEP

85.750-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MARISACONTABIL@HOTMAIL.COM

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

PLANALTO

TELEFONE

(46) 3555-1340

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/01/2016

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/12/2020 às 15:46:21 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



21/12/2020

Prefeitura Municipal de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA

N" 19269 / 2020

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA

FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS

CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO

REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE

ATÉ 19/02/2021, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA
DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto, 21 de Dezembro de 2020

REQUERENTE: ILTON GUNZEL
CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:

C2HJF2QE5ZC4X82QRT

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: GCAP GRUPO CULTURAL E ARTÍSTICO DE PLANALTO

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARA

12726 24.123.139/0001-90

ENDEREÇO

RUA BALDUINO MENEGAZZI, 2375 - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR

CNAE / ATIVIDADES
Produção de espetáculos de dança. Produção musical. Atividades de sonorização e de iluminação, Artes cênicas,
espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente, Discotecas, danceterias, salões de

dança e similares

187.49.128.118:7474/esportal/stmcer1idao.view.logic?idCertidao=13687

Mí)



Licitação - Planalto PR H
D®' Kauany V. Schüller <kauanyschullerl35@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 15:27
Para: licitacao@planalto.pr.gov.br
Assunto: Proposta Mary e Cristiano
Anexos: Documentos e Proposta Mary e Cristiano - Munic de Planalto.rar



CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME
CNP] N" 31.798.615/0001-39

Rua Oscar Pommer, 301 - CEP: 85.750-000
e-fíiaiJ: bauda^cotiextioll ̂hotiiuiiLcoiti

Fone: (46) 99921-8765
PLANALTO . PARANÁ

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚ8LICO N" 002/2020 - EDITAL DA LEI N" 10017 DE 29 DE
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO II
FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

ITítulo: Vídeo Cltp Mary e Cristiano.

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina:

Valõr produções musicais de videoclipesj
ação- RS 15 Ln nn fa ?, Produção, Valor total daaçao. RS 12.000 00 (doze mil reais) ■ O responsável vencedor da proposta deverá
executar dois videoclipes com músicas de autoria própria para ampla divulgação e

'"P'® ̂ «rtaneia%endo execuTad^Z no'mês
omdnrirri™.; ® ® ''® Janeiro de 2021. Com tempo mínimo deprodução de 5mm. (cinco minutos). "•■nimu ue

Assinale uma das seguintes áreas a qual se destina a proposta:
(  ) Artes Cênicas
(  ) Artes Visuais
(  ) Literatura
:(X) Música
:( ) Dança
(  ) Fotografia
( ) Outra. Qual?

ff)"YÓ!,TMh» P'f P'""® "í® apresentação para visualização:í .^-1 J_Facebpok (x } Instagran

(  ) Pessoa Física ( x ) Pes^ jTiridic^a "
Proponente: Cristiano Francisco Muniz ~

CPF/CNPJ: 31.798.^5/0001-39
Endereço:Rua Oscar Pommer

Bairro: lotemento zanatta
W"301

CEP:85750000

jCidade;planalto UF:Pr 1
}RG:65876833 ~ ~
!
Nome do Responsável:
pristiano Francisco Muniz
[E-mail:banda_conexao11 @hotmall,com

|relefone:4699921876S pelular:46 999218765
Órgão Expedidor; SSP/PR ™



CRTSTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME
CNPIN" 31.798.6Í5/0001-39

Rua Oscar Pommer, 301 - CEP: 85.750-000
e-rnaih banda_conexaoU ®hotmail.com

Fone: (46) 99921-8765
planalto . PARANÁ

í!nâ previsto DO VÍDEO OU TRÃnSMISSÃÕÃÕ^jCADA OBRA TEM TEMPO DE DURAÇAO DE 4 A 5 MINUTOS.

PORTFÕLIO ÕÜcÜRRlcÜíjDÕpRÕmNm^

5 - EQUIPE TÉCNICA (se necessário) "" ~ ~~~—

4 - Nome:Cristiano muniz ~~

CPF:04761109980 c
Função: Cantor

2 - Nome: Maríleí Sehnem

'V



CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME
CNPIN" 31.798.615/0001-39

Rua Oscar Pommer, 301 - CEP: 85.750-000
e-maih banda__coJiexaol í @liotmail.com

Fone: (46) 99921-8765

_  - PARANÁ
.  " Fundão: cantora " ^

Portfólio resumido: A DUPLA MÂRY E CRISTIANO 6 ANOS DE CARREIRÁ
1 DVD E 3 CDS GRAVADOS COM APRESENTAÇÕES POR TODO BRASIL
CANTAMOS EM VÁRIOS FESTIVAIS NACIONAIS CONSAGRANDO-SE CAMPEOÊS

FIZEMOS APRESENTAÇÕES NA
ARGENTINA E PARAGUAI.

ALEM DISSO A DUPLA SE APRESENTOU EM VÁRIOS PROGRAMAS DE RADIO E TV
.EX.MAQUINA DA FAMA DO SBT , TERRA DA PADROEIRA TV APARECIDA E VÁRIOS
PROGRAMAS DE TV REGIONAIS. AJIUPLA SOBREVIVE 100%DE MU^ÇA.

i SgBSTslíVf ti f#l il dnn?F¥t!«y/«^ llí J li -i =1 ■y!nTW'!T3TgfiiTii'5fsg5fjHfiT^^
Ri i https://www.voutube.com/c/MarveCrístiano/videos
Mtps.//www.youtube.com/watch?v=z4h92vFttfí&ab channel=MarveCristianoInsira um link de algum trabalho já desenvolvido pelo proponente ou artista, para

Iduxiliar o avaliador a ter wais çJareza spbre a proposta.

7-DECLARAÇÃO

f  f®! f i? implica na minha plena aceitação de todas as condições estabelecidasno Edital de Chamamento Público N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 14 017 DE 29 DÉ
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, '

7.2. Declaro minha toíal responsabilidade pela utilização de documentos, textos. Imagens é
outros meios, cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente.
7.3. As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.
|Locai e Data; 18/12/2020 Assinatura obrigatória da proponente (as^^ra
I  digital igual ã do RG) Crisíiano F Muniz 1



CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME
CNP] N" 31.798.615/0001-39

Rua Oscar Pommer, 301 - CEP: 85.750-000

e-niail: banda_conexaoll@hotmail.com

Fone: (46) 99921-8765

PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 10017 DE 29 DE
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO II

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Título: Vídeo Clip Mary e Cristíano.

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina:

VII — ( X ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções musicais de videocllpes.
Valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção. Valor total da
ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) - O responsável vencedor da proposta deverá
executar dois videoclipes com músicas de autoria própria para ampla divulgação e
conhecimento do trabalho de uma dupla sertaneja, sendo executados um no mês
de Dezembro de 2020 e um no mês de Janeiro de 2021. Com tempo mínimo de
produção de 5min. (cinco minutos).

Assinale uma das seguintes áreas a qual se destina a proposta:
(  ) Artes Cênicas
(  ) Artes Visuais
(  ) Literatura
(X) Música
(  ) Dança
(  ) Fotografia
(  ) Outra. Qual?

Assinale qual será a plataforma de apresentação para visualização:
|( x) YouTube ( X ) Facebook ( x ) Instagran

(  ) Pessoa Física ( x ) Pessoa Jurídica

Nome do Proponente: Cristiano Francisco Muniz

CPF/CNPJ: 31.798.615/0001-39

Endereço:Rua Oscar Pommer

Complemento: Bairro: lotemento zanatta

|Cidade:planalto |UF:Pr trelefoneürelefone:469992

IN'301

CEP:86750000

18765 |Celular:46 999218765
brgão Expedidor: SSP/PR

UQ



CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME
CNPJ N'' 31.798,615/0001-39

Rua Oscar Pommer, 301 - CEP: 85.750-000
e-mail: banda_conexaoll @hotmaiLcom

Fone: (46) 99921-8765

PLANALTO - PARANÁ

Nome do Responsável:
Crístiano Francisco Muniz

E-mall: banda_conexao11 @hotmall.com

OS VÍDEOS CLIPS SERÃO GRAVADOS POR PRODUTORES PROFICIONAIS DA AREA
TANTO ÁUDIO COMO VÍDEO, AS MUSICAS DE COMPOSIÇÕES INÉDITAS COM
CONTEÚDO APROVEITÁVEL, MARY E CRISTIANO 20 ANOS DE HISTORIA
TRABALHANDO POR 14 ANOS EM BANDAS DE BAILE E A 6 ANOS TRILHANDO ESSE
TRABALHO DUPLA ,NOSSA MISSÃO É LEVAR BOA MUSICA PARA NOSSOS FÃS ..

3 - CONCEPÇÃO DA PROPOSTA. Gravacao de duas musicas com video ciip. Titulo das
obras: Alo meu Mato grosso e mais uma estrela que cai, ambas de autoria própria.

TEMPO DE DURAÇÃO PREVISTO DO VÍDEO OU TRANSMISSÃO AO VIVO:
CADA OBRA TEM TEMPO DE DURAÇAO DE 4 A 5 MINUTOS.

4 - PORTFOLIO OU CURRÍCULO DO PROPONENTE

5 - EQUIPE TÉCNICA (se necessário)
Informar, na quantidade que o proponente julgar necessário, os principais profissionais envolvidos
na apresentação. Podem ser inseridas novas caixas de texto.
1 - Nome:Cristiano muniz

m



CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME
CNPJ N° 31.798.615/0001-39

Rua Oscar Potnmer, 301 - CEP: 85.750-000

e-mail: banda_conexaoll@hotmail.com

Fone: (46) 99921-8765

PLANALTO - PARANÁ

2 - Nome: Marilei Sehnem

CPF:06130094957 Função: cantora

CPF:04761109980 Função: Cantor

Portfólío resumido: A DUPLA MARY E CRISTIANO TEM 6 ANOS DE CARREIRA

1 DVD E 3 CDS GRAVADOS COM APRESENTAÇÕES POR TODO BRASIL
CANTAMOS EM VÁRIOS FESTIVAIS NACIONAIS CONSAGRANDO-SE CAMPEOÊS

EM ESTADOS COMO (MT,SC,PR,GO,RS,SP,MS ) TAMBÉM FIZEMOS APRESENTAÇÕES NA
ARGENTINA E PARAGUAI.

ALEM DISSO A DUPLA SE APRESENTOU EM VÁRIOS PROGRAMAS DE RADIO E TV
,EX.MAQUINA DA FAMA DO SBT , TERRA DA PADROEIRA TV APARECIDA , E VÁRIOS
PROGRAMAS DE TV REGIONAIS. A DUPLA SOBREVIVE 100%DE MUSICA

6 - ESPAÇO PARA ENVIO DE LINK DO YOUTUBE PARA ARQUIVOS DE ÁUDIO
E/OU VÍDEO (OPCIONAL) httDs://www. voutube. com/c/MarveCristiano/videos

httDs://www.voutube.com/watch?v=z4h92vFttfl&ab channel=MarveCristiano
Insira um link de algum trabalho já desenvolvido pelo proponente ou artista, para
auxiliar o avaliador a ter mais clareza sobre a proposta.

7 - DECLARAÇAO

7.1 Esta inscrição implica na minha plena aceitação de todas as condições estabelecidas
no Edital de Chamamento Público N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 14.017 DE 29 DE
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC.

7.2. Declaro minha total responsabilidade pela utilização de documentos, textos, imagens e
outros meios, cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente.
7.3. As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.
Local e Data: 18/12/2020 Assinatura obrigatória da proponente

Cristiano F Muniz



CRISTLANO FRANCISCO MUNIZ - ME

CNPJ N" 31.798.615/0001-39
Rua Oscar Pomtner, 301 - CEP: 85.750-000

e-mail: banãa_conexaoll @hotfnail.com

Fone: (46) 99921-8765

PLANALTO - PARANÁ
Edital de Chamamento Público 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 14.017 DE 29 DE

JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO III

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2020
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu, Cristiano Francisco Muniz, portador da Cédula de Identidade n° 6587 683 3, inscrito no
CPF sob n° 04761109980, residente na cidade Planalto - PR, no endereço: Rua oscar
pommer 301 lotemento zanatta, representante legal da empresa CRISTIANO FRANCISCO
MUNIZ - ME, inscrita no CNPJ n° 31.798.615/0001-39, AUTORIZO o uso da imagem
durante a realização dos projetos que atenderão a Lei Federal Aldir Blanc n° 14.017, de 29
de junho de 2020.

A presente autorização é concedida, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em
todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades. Por esta ser a
expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja
a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.

Planalto - PR, 17 de dezembro de 2020.

1^^

Cristiano Francisco Muniz

CPF 047.611.099-80
RG: 6.587.683-3



CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME
CNPJ N" 31.798.615/0001-39

Rua Oscar Pommer, 301 - CEP: 85.750-000

e-mail: banda_conexaoll @hotmail.com

Fone: (46) 99921-8765

PLANALTO - PARANÁ

Edital de Chamamento Público N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N® 14.017 DE 29 DE
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO IV

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2020
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE MENOR DE IDADE

Eu, Cristiano Francisco Muniz, portador da Cédula de Identidade n° 6587 683 3,
^  inscrito no CPF sob n° 04761109980, residente na cidade Planalto - PR, no

endereço: Rua oscar pommer 301 lotemento zanatta, representante legal da
empresa CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME, inscrita no CNPJ n°
31.798.615/0001-39, DECLARO que não haverá participação de menores de idade, caso
seja contemplado pelo edital de chamamento público n° 002/2020.

Planalto - PR, 17 de dezembro de 2020.

Cristiano Francisco Muniz

CPF 047.611.099-80
RG: 6.587.683-3



CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME
CNPJ N"" 31.798.615/0001-39

Rua Oscar Pomtner, 301 - CEP: 85.750-000

e-mail: banda_conexaoll@hotmail.com

Fone: (46) 99921-8765

PLANALTO - PARANÁ
Edital de Chamamento Público N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 14.017 DE 29 DE

JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO V

CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 002/2020
DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

PESSOA JURÍDICA:
A empresa CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME declara para os devidos fins de direito e
sob as penas da lei, em atendimento às normas vigentes que não possui em seu quadro

^  societário pessoas vedadas pelos incisos do art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93.
Além disso, declara a que não possui em seu quadro societário pessoas que tenham
incompatibilidade negociai com o Município nos termos da Constituição Federal e da
Súmula Vinculante n° 13 do STF.

E por ser expressão de verdade, dou fé.

Planalto - PR, 18/12/2020.

Cristiano Francisco Muniz

CPF 047.611.099-80
RG; 6.587.683-3



18/12.^020

I■ Míím

Prefeitura Municipal de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE EINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA
N° 19256 / 2020

IMPORTANTE:

!  1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE
ATÉ 16/02/2021, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA
DEVE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planallo, i 8 de Dezembro de 2020
REQUERENTE: CRISTIANO FRANCISCO CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: ™™

C2HJF2QETTC4X82QQ5

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ 04761109980

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇÃO estadual! ALVARA

12452 31.798.615/0001 -39
ENDEREÇO

LUA OSCAR POMMER, 301 - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR
CNAE / ATIVIDADES

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Produ^ musical

187.49.128.118:7474/esporlal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=13674



18/12/2020 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar imprimir

g  MA

gm

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 31.798.615/0001-39
Razão Socials:ristiano Francisco muniz 0476ii09980
Endereço: R oscar pommer 301 / centro / planalto / pr / 85750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima Identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/12/2020 a 15/01/2021

Certificação Número: 2020121705415401968912

Informação obtida em 18/12/2020 16:04:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
1/1



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 023201413-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 31.798.615/0001-39
Nome: CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ 04761109980

Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/04/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

Página 1 de 1

Emitido via Internet Pública (Wt 2/2020 16:14:01)
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18/12/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

31.798.615/0001-39

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL 18/10/2018

NOME EMPRESARIAL

CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ 04761109980

TITULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONEXÃO SHOW E EVENTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.30-0-01 • Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

90.01-9-02 • Produção musical

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 • Empresário (Individual)

LOGRADOURO

R OSCAR POMMER

CEP

85.750-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

banda_conexao11@hotmaii.com

NUMERO

301

MUNICÍPIO

PLANALTO

COMPLEMENTO

TELEFONE

(46) 9921-8765

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

18/10/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/12/2020 às 15:41:40 (data e hora de Brasília).



CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME
CNPf N" 31.798.615/0001-39

Rua Oscar Pommer, 301 - CEP: 85.750-000
<'-'nail: banda_conexaolimiottnail.com

Fone: (i6) 99921-8765
PLANALTO . PADAATÃ

Hd-ta. ae

ANEXO V

ncr. Público n». 002/2020DECLARAÇAO de INCOMPATIBIUDADE negocial
PESSOA JURÍDICA:

^  CRISTIANO FRANCISCO Ml JMI7 mc w ,sob as penas da lei. em atendimento às normíí P®»"® os devidos fins de direito e

E por ser expressão de verdade, dou fé.

Planalto-PR. 18/12/2020.

r

''_2
Cristiano Francisco Muniz
CPF 047.611.099-80

^  RG. 6.587.683-3

UL



CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME
CNPJ N' 31.798.615/0001-39

Rua Oscar Pommer, 301 - CEP: 85.750-000
e-matl: bartda_conexaoll@hotmail.com

Fone: (46) 99921-8765
pumiTo .

ANEXO IV

TCD»»^ CHAMAMENTO PÚBLICO N» 002/2020termo de responsabilidade de menor de idade

inscrito nrcP?sob'^n°'^0476^ residí^"'^ Identidade n" 6587 683 3,
endereço: Rua oscar pommer 301 lótempnfn Planalto - PR, no
empresa CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ legal da
31.798-615/0001-39 DECLARO auf» nân ha • "" 'nscrita no CNPJ n°seja contemplado pelo edital de chamamento púwL^'«'Saa®

Planalto - PR, 17 de dezembro de 2020.

/ "^7A

Cristlano Francisco Muniz ^
CPF 047-611.099-80
RG; 6.587-683-3

^ y-

—-'--V
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CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME
CNP) N" 31,798,615/0001-39

Rua Oscar Pommer, 301 - CEP: 85.750-000
e-mail: banda_conexaoll @hotmail.com

Fone: (46) 99921-8765
PLANALTO - PARANÁ

Edital de PúbHco N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 14.017 DE 29 DE
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO III
CHAMAMENTO PÚBLICO N® 002/2020

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

lo^ ^ndofiada em

Planalto - PR, 17 de dezembro de 2020.

Cristiano Francisco Muniz
^  CPF 047.611.099-80

RG; 6.687,683-3

O
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Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial

CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ 04761109980

Nome do Empresário

CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ

Nome Fantasia

CONEXÃO SHOW E EVENTOS

Capital Social

15.000,00

Número identidade Órgão Emissor
65876833 SESP

UF Emissor

PR

CPF

047.611.099-80

Condição de Microempreendedor Individual

-^^Sltuação Cadastral Vigente
ATIVO

Número de Registro

CNPJ

31.798.615/0001-39

Endereço Comercial

CEP

85750-000

Bairro

CENTRO

Atividades

Data de Início da Situação Cadastral Vigente
18/10/2018

Logradouro
RUA OSCAR POMMER

Município

PLANALTO

Número

301

UF

PR

Data de Início de Atividades Forma de Atuação
18/10/2018 Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes
Ocupação Principal

y"fcPromotor(a) de eventos, independente
Atividade Principal (CNAE)
82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE)
Cantor(a)/músico(a) independente 90.01-9/02 - Produção musical

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de LIcenca e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais.tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.

comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: httD://www.f>ortaldoemDreendedor.Qov.br/

na Resolução 48, de 11 de outubro de 2018, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e
da Legalização de Empresas e Negócios-REDESIM, v

invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro
sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico htto://www.r6cetta.fazenda.Qov.br/PessQaJurldlca/CNPJ/fcDl/consulta asn

Número do Recibo Número do identificador Data de Emissão



ME28008832 00004761109980 18/12/2020
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CHAMAMENTO PÚBLICO /V® 002/2020 - MUNICÍPIO DE PLANALTO

ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE,
RECEBIMENTO E CLASSIFICAÇÃO
DAS PROPOSTAS PARA EXECUÇÃO
DE PROJETOS PARA ATENDIMENTO

A LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE

2020 - LEI ALDIR BLANC E

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO
PROCEDIMENTO DE CHAMAMENTO

PÚBLICO 002/2020.

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de 2020 às 17:00hs (dezessete

horas), na sala de licitações, desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros

integrantes da Licitação nomeados pela portaria n° 001/2020, reuniram-se para

procederem a análise e avaliação da documentação referente ao CHAMAMENTO

PÚBLICO SOB N° 002/2020, visando o credenciamento para pessoas físicas e

jurídicas para execução de projetos para atendimento a Lei n° 14.017 de 29 de junho

de 2020 - Lei Aldir Blanc, que tem como objetivo propor ações emergenciais

destinadas ao setor cultural a serem adotadas em função do estado de calamidade

pública provocada pelo COVID-19 definidos no edital, para o Município de Planalto.

Aberta a sessão, foi constatado que houve 06 (seis) propostas apresentadas

tempestivamente através do e-mail disponibilizado para envio das propostas, sendo

elas descritas no quadro abaixo:

PROPONENTE: CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIÃO DO PAGO DE
PLANALTO.

CNPJ: 78.115.029/0001-06.

Título: CULTIVANDO A TRADIÇÃO

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina:

V- ( X ) 1 (um) credenciamento para 7 (Sete) oficinas de danças tradicionais
gauchescas no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada produção.
Valor total da ação: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) - O responsável vencedor
da proposta deverá executar sete oficinas com os seguintes públicos:
Oficina 1 - Elenco Pré-Mirim, faixa etária de 04 a 08 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 2 - Elenco Mirim A, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando no



mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 3 - Elenco Mirim B, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando no
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 4 - Elenco Juvenil, faixa etária de 14 a 17 anos de idade, contemplando no
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 5 - Elenco Adulto, faixa etária de 18 a 30 anos de idade, contemplando no
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração; j
Oficina 6 - Elenco Veterano, faixa etária de 30 anos de idade acima, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 7 - Dança de Salão e Chula, para crianças, adolescentes, adultos e terceira
idade com idade mínima de 08 anos de idade, contemplando no mínimo 2(^
participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Data prevista para execução dezembro de 2020. _

PROPONENTE: CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME

CNPJ: 31.798.615/0001-39

Titulo: Vídeo Clíp Mary e Cristiano

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina:

VII - ( X ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções musicais de videoclipes.
Valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção. Valor total da
ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) - O responsável vencedor da proposta deverá
executar dois videoclipes com músicas de autoria própria para ampla divulgação e
conhecimento do trabalho de uma dupla sertaneja, sendo executados um no mês
de Dezembro de 2020 e um no mês de Janeiro de 2021. Com tempo mínimo de
produção de Smín. (cinco minutos).

PROPONENTE: GCAP - GRUPO CULTURAL E ARTÍSTICO DE PLANALTO.

CNPJ: 24.123.139/0001-90.

^•ítulo: GCAP - GRUPO CULTURAL E ARTÍSTICO DE PLANALTO

jAssinale qual a modalidade que a proposta se destina:
VI- ( X ) 1 (um) credenciamento para 4 (Quatro) oficinas de danças folclóricas
alemãs no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada produção.
Valor total da ação: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) - O responsável vencedor da
proposta deverá executar sete oficinas com os seguintes públicos:
Oficina 1 - Elenco Infantil, faixa etária entre 06 a 12 anos de idade, contemplandò
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração; !
Oficina 2 - Elenco Juvenil, faixa etária entre 13 a 16 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 3 - Elenco Adulto, faixa etária entre 17 a 50 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 4 - Elenco da Terceira Idade, faixa etária de 50 anos de idade acima,
contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, corp
20h de duração; |
Data prevista para execução dezembro de 2020. I

m



PROPONENTE: ARLINDO KUSNIEWSKI.

CPF: 176.743.449-91.

Título: GALPÃO DA ALEGRIA (RECANTO DOS ARTISTAS).

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina:

III- ( X ) 1 (um) credenciamento para 1 (uma) produção artística e cultural musical
popular no valor unitário de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais
e sessenta e nove centavos) para a produção. Valor total da ação: R$ 6.242,69 (seis
mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) - O responsável
vencedor da proposta deverá apresentar a produção cultural musical, para o
público diverso envolvendo artistas populares municipais que participam da
manifestação musical oportunizando aos mesmos espaço para participaçãoj
apresentação e divulgação da cultura popular de nosso Município. Ampla
inteiração participativa popular, com divulgação de mídias e com a realização
prevista para Dezembro de 2020. Com tempo mínimo de duração de 3 (três) horas.
(Destinado exclusivamente para pessoa física).

PROPONENTE: ROMILDA LEVISKI.

CPF; 632.172.019-49.

Título: PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DE ARTE CÊNICAS.

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina:
I- ( X ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais de
Artes Cênicas (Teatro) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cads
produção. Valor total da ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) - O responsáve
vencedor da proposta deverá apresentar uma produção teatral para o públicc
infantil abrangendo temática social, de inteiração participativa, contemplando o
maior público possível com ampla divulgação do trabalho. Uma produção teatral
para público adoiescente/aduito abrangendo temática sócio-educacional
contemplando ampla divulgação e acesso. Data prevista para execução dezembro
de 2020. Com duração mínima de 50 (cinqüenta) minutos cada produção.
(Destinado exclusivamente à pessoa física).

PROPONENTE: LUIZ EDUARDO LIBARDI.

CPF: 065.640.519-80.

I  I
p-ítulo: LIVES UNIDOS PELA MÚSICA - PARTE 01 E 02.

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina:

IV- ( X ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais
musicais (LIves) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada
produção. Valor total da ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) - O responsável
vencedor da proposta deverá apresentar duas produções culturais musicais de
interação popular com artistas do Município (Duplas Sertanejas), contemplando <i
maior público possível com ampla divulgação do trabalho. Data prevista para
execução dezembro de 2020. Úma segunda produção com demais músicos
(Bandas ou Individual) contemplando ampla divulgação e acesso por de midiasi
interativas. Data prevista para execução dezembro de 2020. Com tempo mínimo d^
duração de 3 (três) horas cada. (Destinado exclusivamente para pessoa física). |



Foi constatado que para a proposta II - "1 (um) credenciamento para 6 (seis)

produções artísticas e culturais (shows) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil

reais) para cada produção. Valor total da ação: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)"

não houve nenhum interessado. Após foi conferido a documentação constante do

item 4 do edital pela comissão de licitações todos foram considerados

HABILITADOS. Superada esta fase, foi recebido a avaliação das propostas que o

Comitê Municipal de Cultura realizou, que segue anexo à esta ata. Nada mais

havendo a tratar, encerrou-se a presente em única via que depois de assinada será

remetida ao executivo para homologação e posterior contratação.

^EZAR AUGUSTO FERNANDA
SOARES SCHERER

Presidente MARZEC

066.452.549-03 Membro

083.050.509-12
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MUNICÍPIO DE PLANALTO '
CNP/N^ 76.460.526/0001-16

raça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Fone: (46) 3555-8100

PLANALTO - PARANÁ

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTA

EDITAL DE CHAMAMENTO DA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 -
LEI ALDIR BLANC

Modalidade: Artes Cênicas (Teatro) - (02 produções).
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPOSTA

Título: Produções Artísticas e Culturais de Arte Cênicas

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina:
I- ( X ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais de
Artes Cênicas (Teatro) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada
produção. Valor total da ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) — O responsável
vencedor da proposta deverá apresentar uma produção teatral para o público
infantil abrangendo temática social, de ínteiração participativa, contemplando o
maior público possível com ampla divulgação do trabalho. Uma produção teatral
para público adolescente/adulto abrangendo temática sócio-educaclonal
contemplando ampla divulgação e acesso. Data prevista para execução
dezembro de 2020. Com duração mínima de 60 (cinqüenta) minutos cada
produção. (Destinado exclusivamente à pessoa física).

II- ( ) 1 (um) credenciamento para 6 (seis) produções artísticas e culturais
(shows) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção.
Valor total da ação: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) — O responsável
vencedor da proposta deverá apresentar seis produções culturais (shows) para o
públicos diversos em ambientes públicos, de ínteiração participativa de ampla
divulgação com a realização conforme datas previstas: Dezembro de 2020
(12/12/2020), março de 2021 (13/03/2020), abril de 2021 (02/04/2021) e maio de
2021 (01/05/2021, 21, 22 e 23/05/2021. Com duração mínima de 4 (quatro) horas
cada produção.

III- ( ) 1 (um) credenciamento para 1 (uma) produção artística e cultural musical
popular no valor unitário de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois
reais e sessenta e nove centavos) para a produção. Valor total da ação: R$
6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) -
O responsável vencedor da proposta deverá apresentar a produção cultural
musical, para o público diverso envolvendo artistas populares municipais que
participam da manifestação musical oportunizando aos mesmos espaço para
participação, apresentação e divulgação da cultura popular de nosso Município.
Ampla ínteiração participativa popular, com divulgação de mídias e com a
realização prevista para Dezembro de 2020. Com tempo mínimo de duração de 3
(três) horas. (Destinado exclusivamente para pessoa física).

IV- ( ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e cuiturais
musicais (Lives) no vaior unitário de R$ 6.000,00 (seis mii reais) para cada
produção. Vaior total da ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) - O responsável
vencedor da proposta deverá apresentar duas produções culturais musicais de
interação popular com artistas do Município (Dupias Sertanejas), contemplando
o maior púbiico possivei com ampla divulgação do trabalho. Data prevista para
execução dezembro de 2020. Uma segunda produção com demais músicos
(Bandas ou Individuai) contemplando ampla divulgação e acesso por de mídias
interativas. Data prevista para execução dezembro de 2020. Com tempo mínimo
de duração de 3 (três) horas cada. (Destinado exclusivamente para pessoa
física).

V- ( ) 1 (um) credenciamento para 7 (Sete) oficinas de danças tradicionais
gauchescas no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mii reais) para cada
produção. Vaior total da ação: R$ 28.000,00 (vinte e oito mii reais) - O
responsávei vencedor da proposta deverá executar sete oficinas com os
seguintes púbiicos:

Qficina 1 — Elenco Pré-Mirim, faixa etária de 04 a 08 anos de idade, contempiando



no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de
duração;
Oficina 2 - Elenco Mirim A, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida Inscrição registrada, com 20h de
duração;
Oficina 3 - Elenco Mirim B, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de
duração;
Oficina 4 - Elenco Juvenil, faixa etária de 14 a 17 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de
duração;
Oficina 5 - Elenco Adulto, faixa etária de 18 a 30 anos de idade, contemplando no
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 6 - Elenco Veterano, faixa etária de 30 anos de idade acima,
contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com
20h de duração;
Oficina 7 - Dança de Salão e Chula, para crianças, adolescentes, adultos e
terceira idade com idade mínima de 08 anos de idade, contemplando no mínimo
20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Data prevista para execução dezembro de 2020.

VI- ( ) 1 (um) credenciamento para 4 (Quatro) oficinas de danças folclóricas
alemãs no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada produção.
Valor total da ação: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) - O responsável vencedor
da proposta deverá executar sete oficinas com os seguintes públicos:
Oficina 1 - Elenco Infantil, faixa etária entre 06 a 12 anos de idade, contempiando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de
duração;
Oficina 2 - Elenco Juvenil, faixa etária entre 13 a 16 anos de idade,
contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com
20h de duração;
Oficina 3 - Elenco Adulto, faixa etária entre 17 a 50 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de
duração;
Oficina 4 - Elenco da Terceira Idade, faixa etária de 50 anos de idade acima,
contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com
20h de duração;
Data prevista para execução dezembro de 2020.

VII - ( ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções musicais de
videoclipes. Valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção.
Valor total da ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) - O responsável vencedor da
proposta deverá executar dois videoclipes com músicas de autoria própria para
ampla divulgação e conhecimento do trabalho de uma dupla sertaneja, sendo
executados um no mês de Dezembro de 2020 e um no mês de Janeiro de 2021.
Com tempo mínimo de produção de 5min. (cinco minutos).

Assinale uma das seguintes áreas a qual se destina a proposta:
( X) Artes Cênicas
(  ) Artes Visuais
(  ) Literatura
(  ) Música
(  ) Dança
(  ) Fotografia
(  ) Outra. Qual?



Assinale qual será a plataforma de apresentação para visualização:
(  ) YouTube (X) Facebook ( ) Instagran

2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

( X) Pessoa Física (  ) Pessoa Jurídica

Nome do Proponente: Romílda Leviski

CPF/CNPJ: 632.172.019-49

Endereço: Rua Júlio Skrzypczak N** 670

Complemento: Centro Bairro: Nossa Senhora de Lourdes CEP:

85750-000

Cidade: Planalto UF: Pr Telefone: Celular:

(46)999227305

RG: Órgão Expedidor: SSP/PR

Nome do Responsável:
(somente em caso de Pessoa Jurídica)

E-mail: leviskidutra@hotmail.com

3 - CONCEPÇÃO DA PROPOSTA
Descreva sua proposta de apresentação detalhando as ações que deseja realizar. Este
espaço é fundamental para o avaliador compreender com clareza o que vai ser apresentado.
MUITO IMPORTANTE:

No caso de apresentação musical, informar também o repertório com nome e autor das
músicas.



Proposta 1- Realizar um espetáculo para demanda de público adulto com temática específico
trabalhando a importância da valorização do ser humano perante as dificuldades
encontradas no mundo moderno (Pandemia).

Proposta 2- Realizar um espetáculo teatral para demanda de público infantil com temática
específica trabalhando a questão da higiene pessoal e saúde.

TEMPO DE DURAÇÃO PREVISTO DO VÍDEO OU TRANSMISSÃO AO VIVO:
Aproximadamente 1 h uma hora.

4 - PORTFOLIO OU CURRÍCULO DO PROPONENTE

O Grupo de Teatro Paixão de Cristo realiza espetáculos desde 2003 no
Município de Planalto, contando com elenco de atores que atuam há
muitos anos na área, com profissionais formados e com DRT de Produção
e Direção de Espetáculos.

5 - EQUIPE TÉCNICA (se necessário)
Informar, na quantidade que o proponente julgar necessário, os principais profissionais
envolvidos na apresentação. Podem ser inseridas novas caixas de texto.

1 - Nome:

CPF: Função:



2 - Nome:

Portfólio resumido:

Função:

6 - ESPAÇO PARA ENVIO DE LINK DO YOUTUBE PARA ARQUIVOS DÉ ÁUDIO
E/OU VÍDEO (OPCIONAL).

https://planalto.pr.gov.br/noticia/1463720201209140506
Paixão de Cristo em Planalto - Jornal de Beltrão
G1 Paraná- vídeos. Milhares de pessoas acompanham
Cristo em Planalto ... 30 de mar. de 2013

encenação da paixão

7 - DECLARAÇÃO

7.1 Esta Inscrição implica na minha plena aceitação de todas as condições
estabelecidas no Edital de Chamamento Público N® 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 14 017
DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC.

7.2. Declaro minha total responsabilidade pela utilização de documentos, textos, imagens e
outros meios, cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente.
7.3. As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.
Local e Data: Assinatura obrigatória da proponente
Planalto, 09 de dezembro de 2020 (assinatura digital igual à do RG)



TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu, Romilda Leviski, portador da Cédula de Identidade n° 1.734.360-0, inscrito no CPF
sob n° 632.172.019-49, residente na cidade Planalto — PR, no endereço: Rua Jullo
Skrzypczak, n° 670, AUTORIZO o uso de minha Imagem durante a realização dos
projetos que atenderão a Lei Federal Aldir Blanc n° 14.017, de 29 de junho de 2020.

A presente autorização é concedida, abrangendo o uso da imagem acima mencionada
em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades. Por esta ser a
expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada
haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha Imagem ou a qualquer outro.

Planalto, 09 de dezembro de 2020.

ÍU

Nome e assinatura do Representante Legal ou Procurador da empresa
CPF n® 632.172.019-49

RG n° 1.734.360-0

I3è



MODELO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

PESSOA JURÍDICA:
A empresa declara para os devidos fins de
direito e sob as penas da lei, em atendimento às normas vigentes que não possui em
seu quadro societário pessoas vedadas pelos incisos do art. 9° da Lei Federal n®
8.666/93.

Além disso, declara a que não possui em seu quadro societário pessoas que tenham
incompatibilidade negociai com o Município nos termos da Constituição Federal e da
Súmula Vinculante n° 13 do STF.

PESSOA FÍSICA:
Eu, Romilda Leviski declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, em
atendimento às normas vigentes que não possuo vedação ao incisos do art. 9® da Lei
Federal n® 8.666/93.

Além disso, declaro a que não possuo incompatibilidade negociai com o Município nos
termos da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n° 13 do STF.
E por ser expressão de verdade, dou fé.

Planalto, 09 de dezembro de 2020

Nome e assinatura do Representante Legal ou Procurador da empresa
CPF n® 632.172.019-49

RG n° 1.734.360-0



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNP/N" 76.460.526/G001-16

raça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planaIto@planalto.pr.gov.br
Fone: (46) 3555-8100

PLANALTO - PARANÁ

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTA

EDITAL DE CHAMAMENTO DA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 -

LEI ALDIR BLANC

Modalidade: Musical Popular-(01 produção).
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PA Aij.

RECJIJiTO P05 ARriSTAS

GALPÃO DA ALEGRIA
Recanto dos Artistas
Fone: (46) 9 9923 7710

Rua Rodoffo UIrích, 1123, Centro
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ANEXO II
MODELO DE FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Titulo: GALPÃO DA ALEGRIA (RECANTO DOS ARTISTAS)

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina:
M  } 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais de
Artes Cênicas (Teatro) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada
produção. Valor total da ação: R$ 12.000.00 (doze mil reais) - O responsável
vencedor da proposta deverá apresentar uma produção teatral para o público
intantil abrangendo temática social, de inteiração participativa, contemplando o
maior publico possível com ampla divulgação do trabalho. Uma produção teatral
para publico adolescente/adulto abrangendo temática sócio^ducaclonal
conternplando ampla divulgação e acesso. Data prevista para execução
dezembro de 2020. Com duração mínima de 50 (cinqüenta) minutos cada
produção. (Destinado exclusivamente à pessoa física).

II- ( ) 1 (um) credenciamento para 6 (seis) produções artísticas e culturais
shows) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção.
Valor total da açao: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) - O responsável
vencedor da proposta deverá apresentar seis produções culturais (shows) para o
publicos diversos em ambientes públicos, de inteiração participativa de ampla

^ reaMzação conforme datas previstas: Dezembro de 20202021 (13/03/2020), abril de 2021 (02/04/2021) e maio de

cãl prlduí^o -Ini™ de 4 (qualoThõras
IM- ( X ) 1 (um) credenciamento para 1 (uma) produção artística e cultural musical i
popular no valor unitário de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois ̂

centavos) para a produção. Valor total da ação; R$
6.242.69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) -

v®."«dor da proposta deverá apresentar a produção cultural
mus cal, para o publico diverso envolvendo artistas populares municipais que
participam da manifestação musical oportunizando aos mesmos espaço para
participação, apresentação e divulgação da cultura popular de nosso Município i
Ampla mteiraçao participativa popular, com divulgação de mídias e com a '

íTrê^l^Tn 2020. Com tempo mínimo de duração de 3 '(três) horas. (Destinado exclusivamente para pessoa física).

IV- ( ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais
musicai^s (Lives) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada
produção. Valor total da ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) - O responsável
vencedor da proposta deverá apresentar duas produções culturais musicais de
interação popular com artistas do Município (Duplas Sertanejas), contemplando ̂
o maior publico possível com ampla divulgação do trabalho. Data prevista para |

produção com demais músicos 'íRanHas on Indiv.diiah rontemnlanHn amnia rtívulnarão p acpsso nnr Hp mírilaR
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de duração de 3 (três) horas cada.
física).

(Destinado exclusivamente para pessoa

V- ( ) 1 (um) credenciamento para 7 (Sete) oficinas de danças tradicionais
gauchescas no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada
produção. Valor total da ação: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) - O
responsável vencedor da proposta deverá executar sete oficinas com os
seguintes públicos:
Oficina 1 — Elenco Pré-MIrim, faixa etária de 04 a 08 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de
duração;
Oficina 2 — Elenco Mirim A, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de
duração;
Oficina 3 - Elenco Mirim B, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de
duração;
Oficina 4 - Elenco Juvenil, faixa etária de 14 a 17 anos de Idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida Inscrição registrada, com 20h de
duração;
Oficina 5 - Elenco Adulto, faixa etária de 18 a 30 anos de idade, contemplando no
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 6 - Elenco Veterano, faixa etária de 30 anos de idade acima,
contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com
20h de duração;
Oficina 7 - Dança de Salão e Chula, para crianças, adolescentes, adultos e
terceira idade com idade mínima de 08 anos de idade, contemplando no mínimo
20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Data prevista para execução dezembro de 2020.

VI- ( ) 1 (um) credenciamento para 4 (Quatro) oficinas de danças folclóricas
alemãs no valor unitário de R$ 4,000,00 (quatro mil reais) para cada produção.
Valor total da ação: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) - O responsável vencedor
da proposta deverá executar sete oficinas com os seguintes públicos:
Oficina 1 - Elenco Infantil, faixa etária entre 06 a 12 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de
duração;
Oficina 2 - Elenco Juvenil, faixa etária entre 13 a 16 anos de idade,
contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com
20h de duração;
Oficina 3 - Elenco Adulto, faixa etária entre 17 a 50 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de
duração;
Oficina 4 - Elenco da Terceira Idade, faixa etária de 50 anos de Idade acima,
contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, coni
20h de duração;
Data prevista para execução dezembro de 2020.

V" - ( ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções musicais de
videoclipes. Valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção.Valor total da ação: R$ 12.000,00 (doze^il reais) - O responsável vencedor da
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GALPÃO DA ALEGRIA
Recanto dos Artistas
Fone: (46) 9 9923 7710

Rua Rodolfo UIrích, 1123 , Centro
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

executados um no mês de Dezembro de 2020 e um no mês de Janeiro de 2021.

Com tempo mínimo de produção de Smin. (cinco minutos).

Assinale uma das seguintes áreas a qual se destina a proposta:
(  ) Artes Cênicas
(  ) Aries Visuais
(  ) Literatura
(X) Música
{  ) Dança
(  ) Fotografia
( ) Outra. Qual?

Assinale qual será a plataforma de apresentação para visualização:
(  ) YouTübe (X ) Facebook ( ) Instagram

[iliBlazwaei

( X) Pessoa Física { ) Pessoa Jurídica

Nome do Proponente; ARLINDO KUSNIEWSKl

CPF/CNPJ: 176.743.449-91

Endereço: RODOLFO ULRICH 1123

Complemento: GALPÃO Bairro: CENTRO CEP:8575Õl

Cidade: PLANALTO

RG: 3031179-5

UF: PR i Telefone: I Celular:

! 46999237710
Órgão Expedidor: SESP PR

Nome do Responsável:
(somente em caso de Pessoa Jurídica)

É-mail; akusniewski@gmail.com

3 - CONCEPÇÃO DA PROPOSTA
Descreva sua proposta de apresentação detalhando as ações que deseja realizar. Este
espaço é fundamental para o avaliador compreender com clareza o que vai ser apresentado.
MUITO IMPORTANTE:

No caso de apresentação musical, informar também o repertório com nome e autor das

30i



RECANTO DOS ARTISTAS

GALPÃO DA ALEGRIA
Recanto dos Artistas
Fone: (46) 9 9923 7710

Rua Rodolfo UIrích, 1123, Centro
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Faremos uma apresentação de 3 horas como proposto neste documento, diferentemente do
que ocorre nos programas de domingo que é de 2 horas com transmissão peia rádio Pérola
de Pérola do Oeste, e o público tem entrada livre no galpão.
Devido a pandemia de COVID-19 nossa apresentação terá número limitado de participantes,
e serão tomadas as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades de saúde de
nosso município.
Em nossos eventos convidamos os artistas locais para fazer parte de nossa apresentação,
cada artista escolhe as músicas que vai cantar de sua autoria ou não e dependendo do
número de artistas presentes no dia cantam uma ou mais músicas. Estas músicas são
escolhidas pelos mesmos que também levam em conta as datas comemorativas como dia
das mães, dia dos pais entre outros.
Como os artistas são livres na escolha de participar ou não e cada um escolhe a música que
vai apresentar, não possuímos controie de artistas e músicas que serão apresentadas nesta
data.

Faremos transmissão também via Facebook para que nosso público possa nos acompanhar
de suas casas para evitar aglomeração devido a pandemia.

TEMPO DE DURAÇÃO PREVISTO DO VÍDEO OU TRANSMISSÃO AO VIVO:

5 - EQUIPE TÉCNICA (se necessário)
Informar, na quantidade que o proponente julgar necessário, os principais profissionais
envolvidos na apresentação. Podem ser inseridas novas caixas de texto.

1 - Nome: ARLINDO KUSNIEWSKI

CPF: 176.743.449-91

Portfólio resumido:

Realiza a apresentação, e participa como músico
durante a realização do evento, juntamente com
os convidados. 1

Função: Apresentador/Músico

'ÒOÂJ



•% GALPÃO DA ALEGRIA
Recanto dos Artistas
Fone: (46) 9 9923 7710

Rua Rodolfo UIrich, 1123, Centro
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

RECANTO DOS ARTISTAS

CPF: 047.754.509-21 | Função: PRODUÇÃO

Portfólio resumido: Realiza a produção da apresentação, ajudando na organização.

6 - ESPAÇO PARA ENVIO DE LINK DO YOUTUBE PARA ARQUIVOS DE ÁUDIO E/
OU VÍDEO (OPCIONAL).

https://www.facebook.com/arlindo.kusniewski/po5t5/1157398693715759/
https://www.facebook,com/100013369484996/videos/931440820544892/
https;//www.facebook.com/100013369484996/videos/1138283949950577/

https://www.facebook.eom/100013369484996/vldeQS/941615216294119/

7 - DECLARAÇÃO

7.1 Esta inscrição implica na minha plena aceitação de todas as condições
estabelecidas no Edital de Chamamento Público N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N** 14.017

DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC.

7.2.Declaro minha total responsabilidade pela utilização de documentos, textos, imagens e
i outros meios, cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente.
j^7.3.As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.
: Local e Data: Assinatura obrigatória da proponente

Planalto PR, 17 de Dezembro de 2020. / , , ^ / •

Começamos as nossas apresentações no dia 10 de maio de 2009. e desde então a cada
domingo acontecem as apresentações que são feitas na parte da manhã e se estendem
até o final da tarde com muita música, dança e animação, lembrando que o acesso ao
público é gratuito.
No período de pandemia cessamos as apresentações com público presente o que nos
levou a ficar sem ganhos Já que perdemos muitos patrocinadores e o lucro do consumo do
público o que ajudava a custear as despesas com a rádio, água, luz, internei, manutenção
do local e custos diversos com pessoal. O acesso ao programa em tempo de pandemia é
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município de planalto -I \J
CNPJ N" 76.460.526/0001-16

^raça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
wi!L e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Fone: (46) 3555-8100

PLANALTO - PARANÁ

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTA

EDITAL DE CHAMAMENTO DA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 -

LEI ALDIR BLANC

Modalidade: LIVES (musicais) - (02 produções).
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Luiz Eduardo Libardí

CPF: 065.640.519-80 RG: 10.667.349-7
Data de Nascimento: 11/07/2002 CEP: 85750-000

Av. Rio Grande do Sul, 1807

E-mail: iuizmalianca@amail.com

Telefone: (46) 99941-4832

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N® 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 10017 DE 29 DE
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO II

MODELO DE FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Título: Lives unidos pela Música - parte 1 e 2

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina:
I- ( ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais de
Artes Cênicas (Teatro) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada
produção. Valor total da ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) - O responsável
vencedor da proposta deverá apresentar uma produção teatral para o público

I  infantil abrangendo temática social, de inteiração participativa, contemplando o
maior público possível com ampla divulgação do trabalho. Uma produção teatral
para público adolescente/adulto abrangendo temática sócio-educacional
contemplando ampla divulgação e acesso. Data prevista para execução dezembro^
de 2020. Com duração mínima de 50 (cinqüenta) minutos cada produçãoJ
(Destinado exclusivamente à pessoa física).

II- ( ) 1 (um) credenciamento para 6 (seis) produções artísticas e culturais (shows)
no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção. Valor total da
ação: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) - O responsável vencedor da proposta
deverá apresentar seis produções culturais (shows) para o públicos diversos em
ambientes públicos, de inteiração participativa de ampla divulgação com a

'  realização conforme datas previstas: Dezembro de 2020 (12/12/2020), março de
2021 (13/03/2020), abril de 2021 (02/04/2021) e maio de 2021 (01/05/2021, 21, 22 e
23/05/2021. Com duração mínima de 4 (quatro) horas cada produção.

i  III- ( ) 1 (um) credenciamento para 1 (uma) produção artística e cultural musical
popular no valor unitário de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais
e sessenta e nove centavos) para a produção. Valor total da ação; R$ 6.242,69 (seis
mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) - O responsável
vencedor da proposta deverá apresentar a produção cultural musicai, para o
público diverso envolvendo artistas populares municipais que participam da
manifestação musical oportunizando aos mesmos espaço para participação,
apresentação e divulgação da cultura popular de nosso Município. Ampl^
inteiração participativa popular, com divulgação de mídias e com a realização
prevista para Dezembro de 2020. Com tempo mínimo de duração de 3 (três) horas.

I  (Destinado exclusivamente para pessoa física).

I  IV- ( X ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais
musicais (Lives) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada
produção. Valor total da ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) - O responsável
vencedor da proposta deverá apresentar duas produções culturais musicais de
interação popular com artistas do Município (Duplas Sertanejas), contemplando p
maior público possível com ampla divulgação do trabalho. Data prevista parsj
execução dezembro de 2020. Uma segunda produção com demais músicosi
(Bandas ou Individual) contemplando ampla divulgação e acesso por de mídiasí
interativas. Data prevista para execução dezembro de 2020. Com tempo mínimo dq
duração de 3 (três) horas cada. (Destinado exclusivamente para pessoa física). |
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Luiz Eduardo Libardi

CPF: 065.640.519-80 RG: 10.667.349-7
Data de Nascimento: 11/07/2002 CEP: 85750-000

Av. Rio Grande do Sul, 1807
E-mail: luizmalianca@amail.com

Telefone: (46) 99941-4832 ^ ^ „ ̂
) 1 (um) credenciamento para 7 (Sete) oficinas de danças tradicionais!

gauchescas no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada produção
Valor total da ação: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) - O responsável vencedor
da proposta deverá executar sete oficinas com os seguintes públicos:
Oficina 1 - Elenco Pré-Mirim, faixa etária de 04 a 08 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 2 - Elenco Mirim A, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando nq
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração; |
Oficina 3 - Elenco Mirim B, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando no
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 4 - Elenco Juvenil, faixa etária de 14 a 17 anos de idade, contemplando no,
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração; |
Oficina 5 ~ Elenco Adulto, faixa etária de 18 a 30 anos de idade, contemplando noj
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 6 - Elenco Veterano, faixa etária de 30 anos de idade acima, contemplandol
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração; |
Oficina 7 - Dança de Salão e Chula, para crianças, adolescentes, adultos e terceira!
idade com idade mínima de 08 anos de idade, contemplando no mínimo 20
participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Data prevista para execução dezembro de 2020.

VI- ( ) 1 (um) credenciamento para 4 (Quatro) oficinas de danças folclóricas
alemãs no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada produção.j
Valor total da ação: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) - O responsável vencedor da
proposta deverá executar sete oficinas com os seguintes públicos:
Oficina 1 - Elenco Infantil, faixa etária entre 06 a 12 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração; |
Oficina 2 - Elenco Juvenil, faixa etária entre 13 a 16 anos de idade, contemplando!
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração; |
Oficina 3 - Elenco Adulto, faixa etária entre 17 a 50 anos de idade, contemplando^
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração; i
Oficina 4 - Elenco da Terceira Idade, faixa etária de 50 anos de idade acima,
contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, comi
20h de duração;
Data prevista para execução dezembro de 2020. |

VII - ( ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções musicais de videoclipes.j
Valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção. Valor total daj
ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) - O responsável vencedor da proposta deveráj
executar dois videoclipes com músicas de autoria própria para ampla divulgação é
conhecimento do trabalho de uma dupla sertaneja, sendo executados um no mêsi
de Dezembro de 2020 e um no mês de Janeiro de 2021. Com tempo mínimo de
produção de 5min. (cinco minutos).

Assinale uma das seguintes áreas a qual se destina a proposta:
(  ) Artes Cênicas
(  ) Artes Visuais
(  ) Literatura |
( X ) Música
(  ) Dança
(  ) Fotografia j
(  ) Outra. Qual? |

I
Assinale qual será a plataforma de apresentação para visualização:
(  ) YouTube (X) Facebook ( ) Instagran |



Luiz Eduardo Libardi
CPF: 065.640.519-80 RG: 10.667.349-7
Data de Nascimento: 11/07/2002 CEP: 85750-000

Av. Rio Grande do Sul, 1807
E-mail: luizmalianca@qmail.com

Telefone: (46) 99941-4832

^ X ) Pessoa Física { ) Pessoa Jurídica

Nome do Proponente: Luiz Eduardo Libardi

CPF/CNPJ; 065.640.519-80

Endereço: Avenida Rio Grande do Sul

Complemento: Casa Bairro: Centro

|1807
CEP:85750-

000

Cidade: Planalto

RG: 10.667.349-7

'ÜF: PR Telefone: Celular: (46)
99941-4832

;Orgão Expedidor: SSP

ÍNome do Responsável:
'{somente em caso de Pessoa Jurídica)

ÍE-mail: luizmalianca@gmall.com

3 - CONCEPÇÃO DA PROPOSTA
Descreva sua proposta de apresentação detalhando as ações que deseja realizar. Este espaçc
é fundamental para o avaliador compreender com clareza o que vai ser apresentado.
MUITO IMPORTANTE:

No caso de apresentação musical, informar também o repertório com nome e autor daí
músicas.
A proposta busca atender o presente edital, com realização de duas produções artísticas
musicais (llves), com transmissão ao vivo pelo facebook com duração de 3 horas cada, corr
divulgação em todas as redes sociais. As duas produções artísticas musicais serãc
coordenadas pelo proponente da proposta tendo um apresentador que fara locução entre as
músicas.

A primeira produção artística musical será realizada no dia 23 de dezembro de 2020, com inicie
as 20 horas com duplas sertanejas convidadas do municipio, sendo essas: Luiz Artur e Juiia
Júlio César e Thiago, Marcos e Michel, e Luiz e Valdemar, com a seguinte programação;

Abertura : Luiz Artur e Julia, música ALÔ, de Chitãozinho e Xororó

A apresentação terá o seguinte repertório:
Seu policia - Zé Neto e Cristiano
Saudade - Christyan e Ralf
Cobaia - Lauana Prado

Degrau na escada - Chico Rey e Paraná
Romântico anônimo - Marcos e Belutti

Dou a vida por um beijo - Zezé di camargo e Luciano
\/ivendo aqui no mato - Trio Parada Dura
Mil corações - Gian e Giovani
Saudades da minha terra - Chitãozinho e Xororó

Evidências - Chitãozinho e Xororó

Nova York - Christyan e Ralf
Fogão de lenha - Chitãozinho e Xororó
Porta retrato - Edson e Hudson

Loucura de mais - Christyan e Ralf

30Í-



Folha seca - Amado Batista

Caminhoneiro do amor - Sula Miranda

Colcha de retalhos - Chitãozinho e Xororó

Flor e o beija-flor - Henrique e Juliano-
Eu e meu pai - Cezar e Paulino
Dia lugar e hora - Luan Santana
Página de amigos - Chitãozinho #Xororó
Vira-virou - Christyan e Ralf
Bye Bye - Marilia Mendonça
8 de Saudade - Luiz e Mauhlio

Pra não pensar em você - Zezé di camargo e Luciano
De quem é a culpa - Marilia Mendonça
Na hora do adeus - Matogrosso e Mathias
Minha estrela perdida - João Paulo e Daniel •
Só mais uma vez - Gilberto e Gilmar

Sementinha - Lourenço e Lourival

A segunda produção artística musical será realizada no dia 27 de dezembro de 2020, com
inicio às 18 horas com participação do Grupo Musical Aliança, que irá acompanhar na parte
instrumental os artistas convidados, ̂ ndo eles: Gilberto Carlos Furlan, Irineu de Vargas
Witcel, Dione Helfer, Valdemar Libardi, J^lia Libardi, com o seguinte repertório:

Luiz Eduardo Libardi

CPF: 065.640.519-80 RG: 10.667.349-7
Data de Nascimento: 11/07/2002 CEP: 85750-000

Av. Rio Grande do Sul, 1807

E-mail: luizmalianca@qmail.com

Tetefone: (46) 99941-4832

Abertura: Grupo Musical Aliança com a música Gaiteiro Monarca
Cadela baia - Mano Lima

Do fundo da grota - Baitaca
Bagual corcoveador - João Luiz Corrêa
Rio Grande tchê - Os Monarcas

Vaneira Grossa - Os Monarcas

Luz do meu rancho - Porca Véia

Morena teimosa - Os Mirins

Criado em galpão - Os Serranos
Velho casarão - Teixeirinha

Nossa Vaneira - Os Serranos

De bota nova - Os Monarcas

Xote Afigurado - Porca Véia
Chimarreando só - Os Monarcas
Um pito - Wilson Paim
Matinê - Porca Véia

É disso que o velho gosta - Berenice Azambuja
Batendo água - Os Monarcas
Canto alegretense - Os serranos
Fandango da doralice - Grupo Minuano ^ *
Sonhando na vaneira - Os Monarcas
Bugiu de fole solto - Os Monarcas
Santuário de chucro - Os Monarcas

Vaneirinha do adeus - Os Mirins
Beliscando o coração Os Monarcas
Mateando e pitando - Os Monarcas
Baile na serra - Os Be/tussi
Lembranças - Porca Véia
Bruxinha de pano — Os Monarcas
Cabelos compridos - Os filhos do rio grande

Os Monarcas



Luiz Eduardo Libardi

CPF: 065.640.519-80 RG: 10.667.349-7
Data de Nascimento: 11/07/2002 CEP: 85750-000

Av. Rio Grande do Sul, 1807

E-maii: luizmalianca(3iqmail.com

Telefone: {46} 99941-4832
Morena faceira - Os Bllias

Sestiando nos meus pelegos - Os Fagundes
Cavalo tostado - Porca Véia

Desafio da rancheira - Teixeirinha

Espero ser feliz - Osvaldir e Carlos Magrão
Floreando a Cordiona - Os 4 gaudérios
Meu canivete - Os Mirins

Pago dileto - Os Monarcas
Màe solteira - Irineu Witcel

Gaudério feliz - Irineu Wlltceu

Cabocla sincera - Edson Dutra •

Madrugada - Albino Manique
Ginete da fronteira - Os Serranos

É importante ressaltar que as músicas colocadas no repertório podem ser altemadas, sendo
que durante as apresentações serão atendidos pedidos de músicas feitas pelos internautas,
desde que estejam dentro do repertório.

Estamos vivendo um momento critico da pandemia do COVID-19, no entanto durante a
realização das produções artísticas musicais lives serão seguidos todos os protocolos de
higiene e distanciamento social que o momento exige, disponibilizando álcool em gel, e uso de
máscaras.

Após as execuções das produções, será disponibilizada os videos na pagina do facebook da
Secretária Municipal da Cultura SeCult PIto-PR, e na página do facebook do proponente.

TEMPO DE DURAÇÃO PREVISTO DO VÍDEO OU TRANSMISSÃO AO VIVO; 3 horas

Luiz Eduardo Libardi, solteiro, residente no município de Planalto a 18 anos, ensino médio
completo, cursando "Aprendizagem profissional, comercial em serviços administrativos" (teoria
e prática).
Possui curso de teclado e acordeon;
Participou do projeto "Os Monarcas e os novos talentos H", com gravação de DVD;
Atuou na Banda Super Som (tecladista) de 2012 a 2014;
É sócio integrante do Grupo Musical Aliança, atuando como tecladista, acordeonista,
montagem e monitoramento de som e iluminação;

5 - EQUIPE TÉCNICA (se necessário)
Informar, na quantidade que o proponente julgar necessário, os principais profissionais envoMdoi
na apresentação. Podem ser inseridas novas caixas de texto.

1 - Nome: Julia Criciani Libardi

Função:
tecladista

Vocalista

Portfólio resumido: Julia Criciani Libardi, solteira, residente neste
município a 24 anos, farmacêutica, possui cursos de teclado e violão,
jparticipou de festivais de música desde os 6 anos de idade sendo
campeã no festival infantil do município, integrante do Grupo Musica!
Aliança desde 2014, atuando como vocalista, tecladista e montagem
de som e iluminação.

2 - Nome: Luiz Artur Libardi

3o9



Luiz Eduardo Libardi

CPF: 065.640.519-80 RG: 10.667.349-7
Data de Nascimento: 11/07/2002 CEP: 85750-000

Av. Rio Grande do Sul, 1807

E-mail: luizmalianca@qmail.com
Telefone: (46) 99941-4832

iCPF: 722.651 !249-1 5 iFunção: Vocalista, guitarrista

Portfólio resumido: Luiz Artur Libardi, casado, residente em Planalto a 53 anos, formado em
contabilidade, agricultor, músico desde os 14 anos de idade com vasta experiência nesta área. Já
atuou como vocalista e guitarrista em várias bandas da região, participou de vários festivais
regionais e municipais, sertanejo popular. Atualmente é socio integrante do Grupo Musical Aliança
atuando como guitarrista e vocalista.

í3 - Nome: Ademir Paz

CPf: 009.652.179-14 Função: Apresentador live 1

íPortifólio resumido: Ademir Paz, residente em Planalto, agente de suporte administrativo da
'Sanepar, locutor da rádio Iguaçu FM de Planalto, apresentou os programas noites farroupilhas nq
CTG Guardião do pago, apresentou os jogos da copa Iguaçu FM.

Nome: Gilberto Carlos Furlan

;CPF: 024.930.949-13 iFunção: Apresentador live 2

Portfólio resumido: Gilberto Carlos Furlan, residente no município de Planalto, empresário nq
ramo de matérias de construção, participou como artista e apresentador do programa noitesj
•farroupilhas (tertúlias), declamador, diretor campeiro do CTG Guardião do Pago.

Insira um link de algum trabalho jà desenvolvido pelo proponente ou artista, para auxil
o avaliador a ter mais clareza sobre a proposta.

https:^^\^wJacebook.çgmJmusiçalallançalibardi

7 - DECLARAÇÃO

3J0



Luiz Eduardo Libardi

CPF: 065.640.519-80 RG: 10.667.349-7
Data de Nascimento: 11/07/2002 CEP: 85750-000

Av. Rio Grande do Sul, 1807

E'mail: luizmalianca@qmai(xom
Teiefone: (46) 99941-4832 ^ ^ _ _

Í7.1 Esta inscrição implica na minha plena aceitação de todas as condições estabeiecida^
no Editai de Chamamento Púbiico N® 002/2020 - EDITAL DA LEI N® 14.017 DE 29 D^
LiUNHO de 2020 - LEI ALDiR BLANC.

|7.2. Declaro minha total responsabilidade pela utilização de documentos, textos, imagens
joutros meios, cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente. j
[7.3. As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.

planalto, 16 de dezembro de 2020

./A .r oi<j 'ú ji XaaÀa
Luiz Eduardo Libardi

CPF: 065.640.519-80

RG: 10.667.349-7
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município de planalto
CNP/JV" 76.460.526/0001-16

' ̂raça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Fone: (46) 3555-8100

PLANALTO - PARANÁÍCÍHITtO

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTA

EDITAL DE CHAMAMENTO DA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 -

LEI ALDIR BLANC

Modalidade: Oficinas de danças Tradicionais Gauchescas - (07 oficinas).
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ihiSW CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIÃO DO PAGO DE i
^ ^ CNPJ7ai15029AKX31'06

Linha km 52, Bairro interior - Planalto PR

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N» 002/2020 - EDITAL DA LEI
DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO II

NO 10017

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

Título: "CULTIVANDO A TRADIÇÃO"

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina:

V- { X ) 1 (um) credenciamento para 7 (Sete) oficinas de danças tradicionais
gauchescas no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada
produção. Valor total da ação: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) - O
responsável vencedor da proposta deverá executar sete oficinas com os
seguintes públicos:
Oficina 1 -■ Elenco Pré-Mirím, faixa etária de 04 a 08 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 2 - Elenco Mirim A, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 3 - Elenco Mirim B, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 4 ~ Elenco Juvenil, faixa etária de 14 a 17 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 5 - Elenco Adulto, faixa etária de 18 a 30 anos de idade, contempiando no
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 6 - Elenco Veterano, faixa etária de 30 anos de idade acima,
contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com
20h de duração;
Oficina 7 - Dança de Salão e Chula, para crianças, adolescentes, adultos e
terceira idade com idade mínima de 08 anos de idade, contemplando no mínimo
20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Data prevista para execução dezembro de 2020.

^issinale uma das seguintes áreas a qual se destina a proposta:
() Artes Cênicas
() Artes Visuais
() Literatura
() Música
(X) Dança
() Fotografia
() Outra.

Qual? Assinale qual será a plataforma de apresentação para visualização: a
í) YouTube (X) Facebook () instagram /

Digitalizado com CamScanner
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( ) Pessoa Física (x) Pessoa Jurídica

Nome do Proponente: CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIÃO DO

CPF/CNPJ: 78.115.029/0001-06

Endereço: Loc. KM 52

Bairro: Zor^a Rural

CEP: 85750-000

Cidade: Planalto UF: PR

Celular: {46)99981-8624

Nome do Responsável: Marcos Antonio Zimmer

RG: 6.825.953-3

Email: marcosantoniozimmer@hotmail.com

3 - CONCEPÇÃO DA PROPOSTA

O proponente propõe-se a executar o projeto "CULTIVANDO A
TRADIÇÃO", que enfatiza a importância de investir no planejamento e no
direcionamento das ações para promover a cultura, utilizando-se desta como
ferramenta de educação para uma vida saudável e aproveitando para isso os
valores intrínsecos ao tradicionalismo gaúcho, tais como o respeito ao próximo.
Dessa forma, o projeto tem como objetivo fomentar e estimular o desenvolvimento
da cultura tradicionalista entre as crianças, jovens e adultos, realizando oficinas,
ministradas por instrutores de danças tradicionais, onde serão trabalhadas as
danças tradicionais gaúchas num todo, as danças de salão e a chula, dentre
outras atividades que Incentivam a arte e a cultura gaúcha.

Oficina 1 - Elenco Pré-Mirim

fOBCiNÃS TtEMPO DÉ AP. TrêALIZÂÍ^jÕ I DIVULGAÇÃO I DANÇAS TRABALHADAS 1
20 HORAS 60 MINUTOS )s pandemiãT redes SOCIÃÍS À SEREM DEFINIDAS

CONFORME EVOLUÇÃO DO
GRUPO

Digitalizado com CamScanncr
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CeNTRO ei TRAOIÇOHS 0AU(ÍHAS üIMRDíAO 00 PAOO DE PLANALTO
CNP.Í 7fl!1B0?a/í)0O1-06

I.Inha hm W, fíMio Inleríor - Pfunalio PR

Mirim A

ft̂OES âociAiRAWCHf:)RA 01 tmm if
TAtU t)f CASTANHO AS

TATU C»M VOLTA
CHOTK CARHEIRINMÜ

MAÇARíCO
CHOTC DE RODA

OUHROMANA
OUEROMANINHA

BALAIO
CARANGUEJO

GHlMARRfTA BAUO
CHOTE DE DUAS 0AMA8

Oficina 3 - Elenco Mirim B

OFICINAS 1 TEMPO DE AP.

20 HORAS I 60 MINUTOS

REÀUZÁÇSÕ

■pSs
PANDEMIA

DIVULGAÇÃO
REDES SOCIAIS

Oficina 4 - Elenco Juvenil

DANÇAS TRABALHADAS
RANCHEIRÃDÊ CARREIRINHA
TATU COM VOLTA
CHOTE CARREIRINHO
MAÇANICO
OUEROMANA
CHOTE
VANEiRA
RANCHEIRA
POLCA
VALSA

OFICINAS TEMPO DE AP.

20 HORAS 60 MINUTOS

Oficina 5 - Elenco Adulto

REALIZAÇÃO I DIVULGAÇÃO
PÔS REDES SOCIAIS
PANDEMIA

DANÇAS TRABALHADAS
RANCHEIRA DE CARREIRINHA
TATU DE CASTANHOLAS
CHOTE CARREIRINHO
MAÇANICO
QüÊROMANA
QUEROMANINHA
CARANGUEJO
CHOTE DÊ DUAS DAMAS
CHOTE DE RODA
CHIMARRITA
CHOTE
VANEIRA
RANCHEIRA
POLCA
VALSA

ORCINAS I TEMPO DE AP, ["REALIZAÇÃO
20 HORAS 60 MINUTOS IMEDIATA

DIVULGAÇÃO
"^DES SOCIAIS'

danças trabalhadas"
CARANGUEJO

CHOTE DE RODA

MEIA CANHA
MAÇANICO
QÜÊROMANA
QUEROMANINHA
CHOTE INGLÊS
CHIMARRITA
ANU
CHIMARRITA BALÃO
CHOTE CARREIRINHO
CHOTE DE DUAA rmMAg

Omiializado com CamScanner



Oficina 6 — Elenco Veterano

CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIÃO DO PAGO DE PLANALTO
CNPJ 78115029/0001-06

Unha km 52. Bairro Interior - Plartalto PR

I  " HAVANEIRA MARCADA
TATU DE CASTANHOLAS

CHOTE DAS SETE VOLTAS

RANCHEIRA DE CARREIRINHA

PEZINHG

ORCINÀS

20 HORAS

TEMPO DE AP.

60 MINUTOS

REALIZAÇÃO

IMEDIATA

DIVULGAÇÃO

REDES SOCÍÂTS"

Oficina 7 - Dança de Salão e Chula

OFICINAS TEMPO DE AP. | REALIZAÇÃO"!
20 HORAS 60 MINUTOS IMEDIATA ! REDES SOCIAIS

DANÇAS TRABALHADAS

CARANGUEJO

MAÇANICO
QUEROMANA

OUEROMANINHA

CHOTE INGLÊS

CHOTE CARREIRINHO
HAVANEIRA MARCADA
RANCHEIRA DE CARREIRINHA

MAZURCA GALOPEADA

CHOTE

VANEIRA

POUCA

RANCHEIRA

BUGIO

VALSA

DANÇAS TRABALHADAS

chula!
DESAFIOS DE CHULA

CHICO PORRETE

DANÇA 06 SALÃO;
CHOTE FIGURADO EM PAR

MILONGA FIGURADA EM PAR

VANEIRA

: BUGIO

j polca
RANCHEIRA

I CHAMAMÉ
VALSA

TEMPO PREVISTO DE APRE

GRUPO: EM MÉDIA 60 MINU*
íeotaçâo em transmissão ao vívo por

4 - PORtlFÒLIO ÓU CURRÍCULO TO ^
O Centro de Tradições Gaúcíías Guaídiáo do Pago, teve sua fundação em 1976 e
mantém até hoje a Tradição Gaúdia na Cidade de Planaíto/PR.
Pertencemos a 11 ®RT do MTG Paraná.

Em nosso curriculo. contamos vários títulos culturais importantes em nível
Paranaense, tais como:
•  1® Lugar categoria MInm - Chamart 2018 - Foz do Iguaçu
•  1® Lugar categoria Juver^ -1® Ptanafeáiê 2018 - Planarto
•  29 Lugar categoria Mirim -1® Ptenaitché 2018 - Planalto
•  5® Lugar Categoria Mfrkn - F^tivaj Paranaense de Arte e Tradição - 2018 - Cascavet
•  1 ® Lugar categoria Mirim - Lascas Do Rio Grande 2019 - Pato Branco
•  2® Lugar categoria Juver^ - L^cas Do Rk) Grantte 2019 - Pato Branco
•  1 ® Lugar categoria Mirim -2® Pianattchè 2019 - Planafto
•  2® Li^r categoria Juvenil - 2® Ranattctié 2019 - Ptanafto
•  1® Lugar Categor® Mmm - Fe^val Paranaense áe Arte e Tradtç^ 2019 - Que^s do Iq.



CENTRO DE TOADjÇÕES GAÚCHAS GUARDIÃO DO PAGO
CNPJ 78115029/0001-06

Unha km 52, Bairro inlerlor - Planalto PR

5- EQUIPE TÉCNICA

Nome: Diéssica Fernanda Facciochí Brum
CPF: 085.594.749-78
Função: Instruiora ^ _
Portifólío Resumido: Inserida no meio tradicionalista desde 2004, como
dançarina. Instrutora de Danças Tradicionais Gaúchas, formada pelo Movimento
Tradicionalista Gaúcho, no ano de 2013, com aperfeiçoamento em 2015 e 2017.
Trabalha com danças tradicionais desde 2013, em CTGs da região sudoeste do
Paraná. Professora no CTG Guardião do Pago, desde 2015.

__Nome: Alex Paz Corrêa ■ .
"CPFT082.630. 189-43
Função: instrutor _ „
Portifólío Resumido: inserido no meio tradicionalista desde 2009, como
dançarino. Instrutor de Danças Tradicionais Gaúchas, formado pelo Movimento
Tradicionalista Gaúcho, no ano de 2013, com aperfeiçoamento em 2015 e 2017.
Trabalha com danças tradicionais desde 2013, em CTGs da região sudoeste do
Paraná. Professor no CTG Guardião do Pago, desde 2015.

T^^'claraçãõ~~

7.1 Esta inscrição implica na minha plena aceitação de todas as condições
estabelecidas no Edita! de Chamamento Público N'^ 002/2020 - EDITAL DA LEI

NO 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC.

7.2. Declaro minha total respc
imagens e outros meios, cujos
vigente.

nsabilidade pela utilização de documentos, textos,
direitos autorais estejam protegidos pela legislação

7.3. As informações aqui prestadas são verdadeiras
respojisabilidade.
Local e data: Planalto, 15 de Dezembro de 2020.

Assinatura obrigatória da proponente:

de minha inteira

^4. ti

Digitalizado com CamScanner



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJN" 76.460.526/0001-16

raça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Fone: (46) 3555-8100

PLANALTO - PARANÁ

\J1

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTA

EDITAL DE CHAMAMENTO DA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 -

LEI ALDIR BLANC

Modalidade; Oficinas de danças folclóricas alemãs - (04 oficinas).
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eCAMnipo Cultuai e ArtisUco de HanaHofll

rupo Deutschfi fanz
Dança Alemã Planalto

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2020 - EDITAL DA LEI 10017 DE 29 DE
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO II

MODELO DE FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

^ítulo: GCAP-Grupo Cultural e Artístico de Planalto

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina:
|l- ( ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais de Artes Cênicas (Teatro) no
valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mii reais) para cada produção. Valor total da ação: R$ 12.000,00
.(doze mil reais) — O responsável vencedor da proposta deverá apresentar uma produção teatral para o
público Infantil abrangendo temática social, de inteiração participativa, contemplando o maior público
possível com ampla divulgação do trabalho. Uma produção teatral para público adolescente/adulto
abrangendo temática sócio-educacional contemplando ampla divulgação e acesso. Data prevista para
execução dezembro de 2020. Com duração mínima de 50 (cinqüenta) minutos cada produção.
(Destinado exclusivamente à pessoa física),
:ll- ( ) 1 (um) credenciamento para 6 (seis) produções artísticas e culturais (shows) no valor
unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção. Valor total da ação: R$ 36.000,00
(trinta e seis mil reais) — O responsável vencedor da proposta deverá apresentar seis
produções culturais (shows) para o públicos diversos em ambientes públicos, de inteiração
participativa de ampla divulgação com a realização conforme datas previstas: Dezembro de
2020 (12/12/2020), março de 2021 (13/03/2020), abril de 2021 (02/04/2021) e maio de 202t
(01/05/2021, 21, 22 e 23/05/2021. Com duração mínima de 4 (quatro) horas cada produção.
III- ( ) 1 (um) credenciamento para 1 (uma) produção artística e cultural musical popular no
valor unitário de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove
centavos) para a produção. Valor total da ação: R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e
,dois reais e sessenta e nove centavos) - O responsável vencedor da proposta deverá
apresentar a produção cultural musical, para o público diverso envolvendo artistas populares
municipais que participam da manifestação musical oportunizando aos mesmos espaço parai
participação, apresentação e divulgação da cultura popular de nosso Município. Ampla
inteiração participativa popular, com divulgação de mídias e com a realização prevista para
.Dezembro de 2020. Com tempo mínimo de duração de 3 (três) horas. (Destinado
Exclusivamente para pessoa física).
V-( ) 1 (urn) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais musicais (Lives)
no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção. Valor total da ação: R$
12.000,00 (doze mil reais) -O responsável vencedor da proposta deverá apresentar duas
produções culturais musicais de interação popular com artistas do Município (DuplaE
jSertanejas), contemplando o maior público possível com ampla divulgação do trabalho. Dat^
prevista para execução dezembro de 2020. Uma segunda produção com demais músicos
(Bandas ou Individual) contemplando ampla divulgação e acesso por de mídias interativas]
Data prevista para execução dezembro de 2020. Com tempo mínimo de duração de 3 (três'
horas cada. (Destinado exclusivamente para pessoa física).
V-( ) 1 (um) credenciamento para 7 (Sete) oficinas de danças tradicionais gauchescas no
valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada produção. Valor total da ação: R$'
28.000,00 (vinte e oito mil reais) - O responsável vencedor da proposta deverá executar sete
oficinas com os seguintes públicos: '

Oficina 1 — Elenco Pré-Mirim, faixa etária de 04 a 08 anos de idade, contemplando no
niínimp^.PM[ci_P^te^ori]^ com 20h^de dur^ão;
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Oficina 2 - Elenco Mirim A, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando no
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 3 - Elenco Mirim B, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando nd
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 4 — Elenco Juvenil, faixa etária de 14 a 17 anos de idade, contemplando no
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 5 - Elenco Adulto, faixa etária de 18 a 30 anos de idade, contemplando no
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 6 - Elenco Veterano, faixa etária de 30 anos de idade acima, contemplando no
mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 7 - Dança de Salão e Chula, para crianças, adolescentes, adultos e terceira
idade com idade mínima de 08 anos de idade, contemplando no mínimo 20 participantes
com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Data prevista para execução dezembro de 2020. i

VI'(X) 1 (um) credenciamento para 4 (Quatro) oficinas de danças folclóricas aiemãs no !
valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada produção. Valor total da ação:
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) ■ O responsável vencedor da proposta deverá executar
sete oficinas com os seguintes públicos:

Oficina 1 — Elenco Infantil, faixa etária entre 06 a 12 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 2 - Elenco Juvenil, faixa etária entre 13 a 16 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 3 - Elenco Adulto, faixa etária entre 17 a 50 anos de idade, contemplando
no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;
Oficina 4 - Elenco da Terceira Idade, faixa etária de 50 anos de idade acima;
contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com
20h de duração;
Data prevista para execução dezembro de 2020.

VII - { ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções musicais de videoclipes. Valor
unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção. Valor total da ação: R$ 12.000,00

I (doze mil reais) - O responsável vencedor da proposta deverá executar dois videoclipes com
músicas de autoria própria para ampla divulgação e conhecimento do trabalho de uma dupla
sertaneja, sendo executados um no mês de Dezembro de 2020 e um no mês de Janeiro dd
2021. Com tempo mínimo de produção de 5min. (cinco minutos).

Assinale uma das seguintes áreas a qual se destina a proposta:
(  ) ArtesCênicas
(  ) Artes Visuais
(  ) Literatura
(  ) Música
(X) Dança
(  ) Fotografia
(  ) Outra.Qual?

Assinale qual será a plataforma de apresentação para visualização:
O YouTube ( X ) Facebook ()lnstagran

3^



|2 -IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

(  )PessoaFísica ( X ) PessoaJurídica

Nome do Proponente:GCAP GRUPO CULTURAL E ARTÍTICO DE PLANALTO

CPF/CNPJ: 24123139/0001 -90

^dereço: RUA BALDUINO MENEGAZZI
Complemento: iBairro: CENTRO ^EP: 85750-000

|Cidade; PLANALTO UF: PR Telefone: (46)3555-2001 Celular: (46)99901-7887

RG: 5 887 517-1 Jorgão Expedidor:
Nome do Responsável:
(fomente em caso de Pessoa Jurídica) ILTON GUNZEL
E-mail: grupodedancaalemaoplanalto@gmail.com

3 - CONCEPÇÃO DA PROPOSTA
Descreva sua proposta de apresentação detaltiando as ações que deseja realizar. Este espaço
é fundamentai para o avaliador compreender com clareza o que vai ser apresentado
MUITO IMPORTANTE:
No caso de apresentação musicai, informar também o repertório com nome e autor das
músicas.

Fundada em 2014 o grupo é formado por 48(quarenta e oito participantes)
integrantes. Já nos apresentamos em vários encontros culturais divulgando o
nome do município. O grupo tem por objetivo manter as tradições, culturais dos
grupos colonizadores, com ênfase nas danças alemãs, integrando pessoas de
diferentes faixas etarias.
Teremos danças envolvendo os seguintes gruposJnfantil (de 06 à 12 anos)juvenii
(de 13 à 16 anos) adulto( de 17 aos 50 anos) e veteranos (acima de 50 anos).
Estas apresentações serão em quatro oficinas envolvendo aulas de danças e
apresentções ao público ou através de transmissões por redes sociais. O grupo
contém também uma pagina em rede social, onde serão divulgados video aula e
atividades desenvolvidas.Obs. Estas ações poderão ser flexível Já que estamos
enfrentando uma pandemia (covid 19)

TEMPO DE DURAÇÃO PREVISTO DO VÍDEO OU TRANSMISSÃO AO VIVO:
As oficinas estão definidas no objeto/proposta.



4- PORTFÓLIO OU CURRÍCULO DO PROPONENTE
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REPRESENTANDO O MUNICÍPIO EM DOIS VIZINHOS/PR
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DANÇA EM TOLEDO/PR

5 - EQUIPE TÉCNICA (se necessário)
Informar, na quantidade que o proponente julgar necessário, os principais profissionais envolvido
na apresentação. Podem serinseridas novas caixas de texto.

1 - Nome:

CPF:

Portfólio resumido:

ÍFunção:

2 - Nome:

CPR

Portfólio resumido:

Função
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Dança

6 - ESPAÇO PARA ENVIO DE LINK DO YOUTUBE PARA ARQUIVOS DE ÁUDIOl
E/OU \/\DEO(OPCIONAL}

j https://www.facebook.eom/100055852561686/videos/Dcb. 159358392602579/159353839269701/
https://www.facebook.eom/100055852561686/vídeos/Dcb. 159358392602579/159356829269402/
https://www.facebook.eom/alemao.planalto.9/videQs/15935Q572fin336l

https://www.facebook.eom/alemao.planalto.9/videos/159349Q75936844

7 - DECLARAÇÃO

7.1 Esta inscrição implica na minha plena aceitação de todas as condições estabelecidas
no Edital de Chamamento Público N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 14.017 DE 29 DE
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC.

7.2. Declaro minha total responsabilidade pela utilização dedocumentos, textos, imagense
outros meios, cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente.
7.3. As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha Inteirares ponsabilidade.

Local e Data: Assinatura obrigatória da proponente (assinatura
digital igual á do RG)

Planalto, 15 de dezembro de 2020

ILTON GÜNZEL

EM ANEXO-ASSINADO



município de planalto
CNP}N° 76.460.526/0001-16

raça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Fone: (46) 3555-8100
PLANALFO - PARANÁ

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTA

EDITAL DE CHAMAMENTO DA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 -

LEI ALDIR BLANC

Modalidade: VIDEOCLIPES - (02 produções).
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CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME
CNPJ N" 31.798.615/0001-39

Rua OscarPommer, 301 - CEP: 85.750-000

e-mail: banda_conexaoll@hotmail.com

Fone: (46) 99921-8765

PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 10017 DE 29 DE
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO II

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Título: Vídeo Clip Mary e Cristiano.

Assinale qual a modalidade que a proposta se destina:

VII — ( X ) 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções musicais de videocíipes.
Valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção. Valor total da
ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) - O responsável vencedor da proposta deverá
executar dois videocíipes com músicas de autoria própria para ampla divulgação e
conhecimento do trabalho de uma dupla sertaneja, sendo executados um no mês
de Dezembro de 2020 e um no mês de Janeiro de 2021. Com tempo mínimo de
produção de Smin. (cinco minutos).

Assinale uma das seguintes áreas a qual se destina a proposta:
(  ) Artes Cênicas
(  ) Artes Visuais
(  ) Literatura
(X) Música

(  ) Dança
(  ) Fotografia
(  ) Outra. Qual?

Assinale qual será a plataforma de apresentação para visualização:
[_ ouTube (^Facebook ( x ) Instagran

(  ) Pessoa Física ( x ) Pessoa Jurídica

Nome do Proponente: Cristiano Francisco Muníz

CPF/CNPJ: 31.798.615/0001-39 '

Endereço:Rua Oscar Pommer

Complemento:

kaoi

Bairro: lotementozanatta CEP:85750000

Cidade:planalto

RG:65876833

relefone:46999218765 !celular:46 999218765

Órgão Expedidor: SSP/PR



CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME
CNPJ N" 31.798.615/0001-39

Rua Oscar Pomtner, 301 - CEP: 85.750-000

e-mail: banda_conexaoll@hotmail.com

Fone: (46) 99921-8765

PLANALTO - PARANÁ

Nome do Responsável:
Crístiano Francisco Muniz

E-mall:banda_conexao11@hotmail.com

3 - CONCEPÇÃO DA PROPOSTA. Gravacao de duas musicas com video ciip. Titulo dai
obras: Alo meu Mato grosso e mais uma estrela que cai, ambas de autoria própria.

08 vídeos CLIPS serão gravados por produtores PROFICIONAIS da AREy
TANTO AUDIO COMO VÍDEO, AS MUSICAS DE COMPOSIÇOES INÉDITAS COf^
conteúdo APROVEITÁVEL, MARY E CRISTIANO 20 ANOS DE HISTORL
TRABALHANDO POR 14 ANOS EM BANDAS DE BAILE E A 6 ANOS TRILHANDO ESSf
TRABALHO DUPLA .NOSSA MISSÃO É LEVAR BOA MUSICA PARA NOSSOS FÃS ..

TEMPO DE DURAÇÃO PREVISTO DO VÍDEO OU TRANSMISSÃO AO VIVO:
CADA OBRA TEM TEMPO DE DURAÇAO DE 4 A 5 MINUTOS.

4 - PORTFÓLIO OU CURRÍCULO DO PROPONENTE

5 - EQUIPE TÉCNICA (se necessário)
informar, na quantidade que o proponente julgar necessário, os principais profissionais envolvidoi
na apresentação. Podem ser inseridas novas caixas de texto.
1 - Nome:Crlstiano muniz

yis



CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME

CNPJ N" 31.798,615/0001-39
Rua Oscar Pommer, 301 - CEP: 85.750-000

e-mail: banda_conexaoll@hotmail.com

Fone: (46) 99921-8765

PLANALTO - PARANÁ

CPF:04761109980

2 - Nome: Marilei Sehnem

CPF:06130094967

Função: Cantor

Função: cantora

Portfólio resumido: A DUPLA MARY E CRISTIANO TEM 6 ANOS DE CARREIRA

1 DVD E 3 CDS GRAVADOS COM APRESENTAÇÕES POR TODO BRASIL

CANTAMOS EM VÁRIOS FESTIVAIS NACIONAIS CONSAGRANDO-SE CAMPEOÊS

EM ESTADOS COMO (MT,SC,PR,GO,RS,SP,MS ) TAMBÉM FIZEMOS APRESENTAÇÕES NA
ARGENTINA E PARAGUAI.

ALEM DISSO A DUPLA SE APRESENTOU EM VÁRIOS PROGRAMAS DE RADIO E TV

,EX.MAQUINA DA FAMA DO SBT , TERRA DA PADROEIRA TV APARECIDA , E VÁRIOS
PROGRAMAS DE TV REGIONAIS. A DUPLA SOBREVIVE 100%DE MUSICA.

6 - ESPAÇO PARA ENVIO DE LINK DO YOUTUBE PARA ARQUIVOS DE ÁUDIO
E/OU VÍDEO (OPCIONAL) httDs://www. voutube. com/c/MarveCnstiano/videos

https://www. voutube.com/watch ?v-z4h92vFttfl&ab channel=MarveCristiano
Insira um link de aigum trabaiho já desenvoivido pelo proponente ou artista, para
auxiliar o avaliador a ter mais ciareza sobre a proposta.

7 - DECLARAÇAO

7.1 Esta Inscrição Implica na minha plena aceitação de todas as condições estabelecidas
no Edital de Chamamento Público N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N® 14.017 DE 29 DE
JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC.

7.2. Declaro minha total responsabilidade pela utilização de documentos, textos, imagens e
outros meios, cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente.
7.3. As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.

Local e Data: 18/12/2020 Assinatura obrigatória da proponente

Cristiano F Muniz



CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME
CNPJ N'' 31.798,615/0001-39

Rua Oscar Pommer, 301 - CEP: 85.750-000

e-mail: banda_conexaoll @hotmail.com

Fone: (46) 99921-8765

PLANALTO - PARANÁ
Edital de Chamamento Público N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 14.017 DE 29 DE

JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO III

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2020
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu, Cristiano Francisco Muniz, portador da Cédula de identidade n° 6587 683 3, Inscrito no
CPF sob n® 04761109980, residente na cidade Planalto - PR, no endereço: Rua oscar
pommer 301 lotemento zanatta, representante legal da empresa CRISTIANO FRANCISCO
MUNIZ - ME, inscrita no CNPJ n° 31.798.615/0001-39, AUTORIZO o uso da imagem
durante a realização dos projetos que atenderão a Lei Federal Aldir Blanc n° 14.017, de 29
de junho de 2020.

A presente autorização é concedida, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em
todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades. Por esta ser a
expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja
a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.

Planalto - PR, 17 de dezembro de 2020.

Cristiano Francisco Muniz

CPF 047.611.099-80

RG: 6.587.683-3

330



CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME

CNPJ N'' 31.798.615/0001-39
Rua Oscar Potnmer, 301 - CEP: 85.750-000

e-mail: banda_conexaoll@hotmail.com

Fone: (46) 99921-8765

PLANALTO - PARANÁ

Edital de Chamamento Público N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 14.017 DE 29 DE

JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO IV

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2020
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE MENOR DE IDADE

Eu, Cristiano Francisco Muniz, portador da Cédula de Identidade n° 6587 683 3,
^  inscrito no CPF sob n° 04761109980, residente na cidade Planalto - PR, no

endereço: Rua oscar pommer 301 lotemento zanatta, representante legal da
empresa CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME, inscrita no CNPJ n°
31.798.615/0001-39, DECLARO que não haverá participação de menores de idade, caso
seja contemplado pelo edital de chamamento público n° 002/2020.

Planalto - PR, 17 de dezembro de 2020.

Cristiano Francisco Muniz

^  CPF 047.611.099-80
RG: 6.587.683-3

33Í.



CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME

CNPJ N*" 31.798.615/0001-39
Rua Oscar Pommer, 301 - CEP: 85.750-000

e-mail: banda_conexaoll @hotmail.com

Fone: (46) 99921-8765

PLANALTO - PARANÁ
Editai de Chamamento Público N° 002/2020 - EDITAL DA LEI N° 14.017 DE 29 DE

JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC

ANEXO V

CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 002/2020
DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

PESSOA JURÍDICA:
A empresa CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME declara para os devidos fins de direito e
sob as penas da lei, em atendimento às normas vigentes que não possui em seu quadro
societário pessoas vedadas pelos incisos do art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93.
Além disso, declara a que não possui em seu quadro societário pessoas que tenham
incompatibilidade negociai com o Município nos termos da Constituição Federal e da
Súmula Vinculante n" 13 do STF.

E por ser expressão de verdade, dou fé.

Planalto-PR, 18/12/2020.

^  Cristiano Francisco Muniz
CPF 047.611.099-80

RG: 6.587.683-3



28/12/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ 04761109980
CNPJ: 31.798.615/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geraí da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:19:51 do dia 28/12/2020 <hora e data de Brasília>
Válida até 26/06/2021.
Código de controle da certidão: 131D.20EA.CC98.CAB3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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